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1. Vlada Republike Slovenije je potrdila dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–
2027 za Slovenijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pošiljanje v 
formalno presojo Evropski komisiji.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor opravljata redne letne 
preglede doseganja ciljnih vrednosti s področja okolja z namenom opredelitve morebitnih dodatnih ukrepov 
za doseganje teh ciljev.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje, da bo pred spremembo Strateškega načrta 
skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo v sodelovanju z resorji pripravilo izhodišča za spremembo, 
ki bodo sledila ciljem koalicijske pogodbe in ciljem Evropskega Zelenega dogovora.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v izvedbenih dokumentih Strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (podzakonskih predpisih, razpisih) za območje Triglavskega 
narodnega parka izvaja določbe 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano takoj sproži proces ugotavljanja dejanskega stanja v zvezi s 
predmetom sprejetega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo in v šestih 
mesecih pripravi noveliran strateški načrt v luči učinkovitejše samooskrbe in upoštevaje stanje na trgu.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v šestih 
mesecih preveri obstoječi register uporabe zemljišč z vidika samozadostne pridelave po področjih in poda 
ustrezne predloge sprememb.

Sklepi Vlade ob potrjevanju 



1. AMBICIOZNOST STRATEŠKEGA NAČRTA



Prvič je v enotnem dokumentu 
opredeljena celotna SKP, tako I. steber, ki 
obsega intervencije v obliki neposrednih 

plačil in sektorske intervencije (sklad 
EKJS), kot tudi II. steber, ki obsega 

intervencije razvoja podeželja (sklad 
EKSRP).

Pri pripravi SN 2023-2027 smo izhajali iz trenutnega stanja in trendov, upoštevali smo naravne in strukturne danosti ter
pričakovanja potrošnika in širše družbe. Upoštevali smo številne evropske in nacionalne strateške dokumente:
 Evropski zeleni dogovor v okviru Strategije od vil do vilic, Strategije za biotsko raznovrstnost
 Dolgoročno vizijo za podeželska območja ter drugih strateških dokumentih EU (Strategije EU za gozdove, tla, metan, 

krožno in biogospodarstvo…)
 priporočila Evropske komisije za strateški načrt za Slovenijo
 Resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«, ki je strateška podlaga za enovit SN 2023–2027
 upoštevali smo tudi številne druge strateške dokumente, predvsem s področja varovanja okolja in podnebnih sprememb, 

kot npr. Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 in Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), 
Program upravljanja območij Natura 2000 ter Načrt upravljanja voda (NUV)

 Ves čas priprave smo intenzivno sodelovali s strokovnjaki, ključnimi partnerji in zainteresirano javnostjo.

Na podlagi analize stanja in 
ocene potreb, določeni cilji in 

finančna sredstva ter 
intervencije za doseganje ciljev.



Krovna usmeritev:

Trajnostna pridelava hrane na celotnem 
območju države in povečanje samooskrbe

Pomembna so vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede 
na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost

Krovna usmeritev podaja odgovore na 

izzive prehranske varnosti in okoljsko-podnebne izzive

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko
kmetijstvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko in bo poleg
hrane zagotavljalo tudi številne druge javne dobrine.

Prehranska in 
energetska 

draginja

Podnebni in 
okoljski izzivi



STRATEŠKI NAČRT 2023-2027: 

 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno 
pridelavo in predelavo hrane,

 prepoznava, da imajo mladi kmetje osrednje mesto v 
razvoju slovenskega kmetijstva,

 spodbuja povezovanje akterjev znotraj agroživilskih 
verig in izboljšanje položaja kmeta s kolektivnimi 
naložbami in drugimi spodbudami poslovnega 
povezovanja,

 oblikovane so linije enostavnejšega dostopa do 
investicijskih podpor za majhne kmetije,

 poseben poudarek na pridelavi hrane z višjo dodano 
vrednostjo, zlasti ekološki pridelavi in predelavi ter 
drugih proizvodov iz shem kakovosti.

PREHRANSKA VARNOST

Nedavne krize kažejo, kako 
pomembne so MOČNE IN 

ODPORNE VERIGE PRESKRBE 
S HRANO in kako zlasti 

pomembno je KMETIJSTVO v 
času kriznih razmer.



Ključni elementi v podnebno-
okoljski strukturi Strateškega 
načrta 2023-2027 

 Okrepljena pogojenost („standard“ za vse kmete, ki se ne plača 
dodatno),

 Nova shema za podnebje in okolje v okviru neposrednih plačil,

 Večja ambicioznost Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP),

 Ekološko kmetovanje, Ekološko čebelarjenje,

 Nove intervencije v II. stebru SKP na področju podnebja, biotske 
raznovrstnosti ter varovanja voda: Biotično varstvo rastlin, Plačila 
N2000, Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih 
območjih,

 Naložbe v OVE, okrepljeno finančno in vsebinsko (možne podpore 
v fotovoltaiko, mikrobioplinske naprave, geotermija..),

 Dobrobit živali & Naložbe v dobrobit živali

 Neproizvodne naložbe,

 Nadgradnja sistema AKIS (inovacije in znanje v kmetijstvu) v smeri 
okolja in podnebja.



Ključni elementi v podnebno-
okoljski strukturi Strateškega 
načrta 2023-2027 

 Bolj ciljno naslavljanje območij, ki imajo specifične okoljske 
pritiske: VODE in NATURA  2000.

 Večji obseg izvajanja glede na ciljne hektarje.

 Večja finančna alokacija za okoljske in podnebne vsebine.

Strateški načrt je po vseh kriterijih (finančnih, 
površinskih, vsebinskih) daleč najbolj okoljsko 
ambiciozen programski dokument v zgodovini 

kmetijstva.



 Poleg kmetijskih dejavnosti bomo
razvijali tudi dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, vključno z
biogospodarstvom, in dejavnosti
ohranjanja kulturne dediščine.

 Nadaljevali bomo s podporo za
aktivnosti lokalnih pobud pristop
LEADER/CLLD.

 Izhajajoč tudi iz Dolgoročne vizije
podeželja EU si skupaj z ostalimi EU
skladi in programi, ter drugimi
nacionalnimi politikami prizadevamo
za celovit razvoj slovenskega
podeželja.

SKLADEN RAZVOJ 
PODEŽELJA

Strateškega načrta ni 
mogoče enačiti le s 

kmetijstvom – to je bistveno 
širši dokument, ki naslavlja 

podeželska območja in 
njihove specifične izzive.

• KAKOVOST ŽIVLJENJA
• LOKALNE POBUDE
• KULTURNA DEDIŠČINA
• RAZVOJ PODEŽELSKEGA 

GOSPODARSTVA.



 Na letni ravni v Strateškem načrtu načrtujemo 90,6 
% povečanje alokacije sredstev (EU + SLO) za AKIS 
(„agricultural knowledge & innovation system“).

 Poudarek bo na projektih Evropskega 
inovacijskega partnerstva, konzorcijih institucij 
znanja in dvigu vlaganj v kakovostno svetovanje in 
usposabljanje.

 Na ta način bomo dodatno okrepili dosedanja 
vlaganja, financirana iz nacionalnih sredstev.

 Tudi izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost bo 
prispevalo k povečanju sredstev za AKIS, predvsem 
na področju krepitve digitalizacije (28,3 mio). 

VLAGANJE V ZNANJE IN INOVACIJE –
„AKIS“

Strateški načrt močno 
poudarja prenos znanja in 

inovacij za spodbujanje 
ZELENEGA in DIGITALNEGA 

PREHODA v  kmetijstvu.



2. VSEBINA STRATEŠKEGA NAČRTA



FINANČNI OKVIR SN 2023-2027

• Osnovna dohodkovna 
neposredna plačila in 
neposredna plačila za 
okolje in podnebje 

(SOPO): 657.647.938 €

• Vinski sektor: 
19.396.000 € 

• Čebelarski sektor: 
6.454.208€
(3.227.104 EUR + 3.227.104    

EUR SLO) 
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NEKATERE DEFINICIJE, KI SO 
SKUPNE VEČ INTERVENCIJAM



• Kmetijska dejavnost: proizvodnja ali vzdrževanje 

kmetijske površine

• Kmetijska površina: orno zemljišče, trajni nasadi, trajno 

travinje

• Upravičeni hektar za neposredna plačila

• Aktivni kmet za neposredna plačila in OMD plačilo

• Mladi kmet

Nekateredefinicije, ki jih določi DČ
in so skupne več intervencijam



Definicije, ki so že v Uredbi 2021/2115

• „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne 
glede na pravni status, ki ga taki skupini in njenim članom podeljuje nacionalno 
pravo, katerih kmetijsko gospodarstvo je v okviru ozemeljske veljavnosti Pogodb, 
kot je opredeljena v členu 52 Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členoma 349 
in 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost, kot so jo določile države članice v skladu s členom 4(2) te uredbe; + 
smiselna uporaba Zakona o kmetijstvu

• „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni vse enote, ki se uporabljajo za kmetijske 
dejavnosti in s katerimi upravlja kmet ter se nahajajo na ozemlju iste države 
članice;



Kmetijska dejavnost
Kmetijska proizvodnja:

• Proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, pašo, vzrejo živali in kmetijsko 
rejo živali. 

Vzdrževanje kmetijske površine v stanju primernem za pridelavo/pašo:

• Orna zemljišča (praha): Katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov. Agrotehnični ukrepi 
vključujejo najmanj plitko obdelavo tal in/ali košnjo zaraslih ornih površin preden rastline semenijo.

• Trajni nasadi: Košnja vsaj enkrat letno do 15. 10. tekočega leta in obrezovanje trajnih rastlin na način, da 
ohranjajo proizvodni potencial. 

• Trajno travinje: 

• Košnja vsaj enkrat letno do 15. 10. tekočega leta ali 

• Košnja vsaj enkrat do 15. 10. naslednjega leta, kadar gre za trajno travinje pomembno za ohranjanje kvalifikacijskih 
travniških habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 in ohranjanje travnikov, ki so vrstno raznoliki 
in pestri: Trajno travinje, za katero se v tekočem letu uveljavlja intervencija kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v 
okviru podintervencij »Posebni traviščni habitati« »Traviščni habitati metuljev«, »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov«, »Steljniki«, »Mokrotni traviščni habitati« Ohranjanje suhih travišč«, Suhi kraški travniki in pašniki«, in 
»Ohranjanje mokrišč in barij«, ter intervencija iz 72. člena »Natura 2000 plačila« ter intervencija iz 77. člena 
»Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih« in mokrišča in šotišča, ki so predmet DKOP 2.



Orno zemljišče: 
- zemljišče, ki se obdeluje za namene pridelave kmetijskih rastlin, ali
- območja, ki so na voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, pa so neobdelana, vključno s površinami pod praho v 

okviru DKOP 8 ali intervencij, ne glede na to, ali gre za zemljišče pod rastlinjaki ali s pritrjeno ali premično 
zaščito. 

- Če pridelava lahko poteka neovirano, je lahko do vključno 50 samoniklih "gozdnih dreves” na hektar
(posamična, v vrstah ali skupinah znotraj obdelovalnih parcel ali na mejah med parcelami (žive meje, 
drevoredi)). 

Trajni nasadi: nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar in niso trajno travinje in trajni pašnik, ki je na istem
zemljišču najmanj pet let in daje večkratne pridelke, vključno z drevesnicami (trsnice in matičnjaki, sadne
drevesnice in jagodičevje, drevesnice okrasnega drevja, gozdne drevesnice, sadike drevja in grmovja za zasaditev
v vrtovih, parkih, ob cestah in na brežinah) in hitro rastočimi panjevci (vrba - Salix spp. in topol - Populus spp., z 
najdaljšo obhodnja pet let in minimalno gostota 3.333 dreves na hektar kmetijskih zemljišč.).

Znotraj sadovnjakov je lahko do vključno 50 samoniklih "gozdnih dreves„ na hektar (posamična, v vrstah ali 
skupinah znotraj obdelovalnih parcel ali na mejah med parcelami (žive meje, drevoredi)). Intenzivni sadovnjak 
kostanja ali lešnikov ni kmetijsko gozdarstvo.

Kmetijska površina I



Trajno travinje - zemljišče, ki se uporablja za gojenje trav ali drugih zelenih krmnih rastlin na naraven način
(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki najmanj pet let ni bilo vključeno v kolobarjenje kmetijskega
gospodarstva. Na njem so lahko prisotne tudi druge vrste, na primer grmičevje ali drevesa, ki se lahko
uporabljajo za pašo, pod pogojem, da trave in druge zelene krmne rastline še naprej prevladujejo.

Če pridelava lahko poteka neovirano, se lahko v upravičeno površino všteje do vključno 50 posamičnih 
gozdnih dreves na hektar ali tolikšno število dreves, katerih pokrovnost drevesnih krošenj je manjša od 
75 %. Površina, porasla s travinjem, na kateri rastejo posamična gozdna drevesa, se redno, vsaj enkrat letno 
popase oziroma pokosi skladno z definicijo za vzdrževanje.

Trave ali druge zelene krmne rastline so trave, razen če so namenjene pridelavi semen, travno-
deteljne mešanice in deteljno-travne mešanice ter druge zelene krmne rastline, ki tradicionalno 
rastejo na naravnih pašnikih ali so običajno vsebovane v mešanicah semen za pašnike ali travnike, ne 
glede na to, ali se uporabljajo za pašo ali ne.

Trajno travinje z razpršenimi neupravičenimi elementi, kot so grmičevje in/ali drevesa , ki niso krajinske 
značilnosti za namen pogojenosti ali pa predstavljajo gozdna drevesa nad dovoljenih 50 gozdnih dreves, ter, 
skale, kamni (raba 1800)) (uporaba fiksnih koeficientov zmanjšanja, da se določijo površine, ki se štejejo za 
upravičene): 

ob upoštevanju, da še naprej prevladujejo trave in druge zelene krmne rastline, se obseg upravičene 
površine določi z uporabo proporcionalnega sistema znižanja neupravičenih elementov za 0-50 % 
sorazmerno z deležem teh elementov v upravičeni površini.

Kmetijska površina II



Upravičen hektar
Sestavljen iz (dosedanji koncept z manjšimi spremembami):
- Kmetijska površina KMG, na kateri vsako leto kmetijska dejavnost (proizvodnja ali vzdrževanje) ali največ vsako drugo 

leto, lahko tudi nekmetijska dejavnost največ 30 dni v obdobju vegetacije (+izjemoma dlje),  če ne ovira kmeti. dej. in
- Druge površine  KMG:

- krajinske značilnosti oz. neproizvodni elementi iz DKOP 8,
- druge krajinske značilnosti na vseh vrstah kmetijskih površin razen trajnega travinja z razpršenimi neupravičenimi 

značilnostmi, ki niso prevladujoče in bistveno ne ovirajo kmet.dej.:
- i) krajinske značilnosti velikosti največ 100m2, in
- ii) krajinske značilnosti, zlasti žive meje, jarki in zidovi, ki so široke največ 2 metra,
- iii) brežine na kmetijskih površinah, ki so zaradi nagiba urejene v terasah. Brežina na robu kmetijske parcele 

(zgornja in/ali spodnja brežina) se vključi v kmetijsko parcelo, če je široka največ 2 metra oziroma, v primeru 
trajnih nasadov, če je široka največ eno povprečno razdaljo med vrstami od zadnje;

- [Druge površine  KMG, ki so bile upravičene, vendar niso več zaradi režima t.i. ptičje ali habitatne direktive, zaradi 
vključenosti v ukrep pogozdovanje, paludikulture itd] = ni v Sloveniji 

Je na razpolago kmetu, ki se vpiše v Register kmetijskih gospodarstev kot kmet in ima zanj pravico do uporabe skladno z 
Zakonom o kmetijstvu (lastnik zemljišč, zakupnik zemljišč ali pa ima za uporabo zemljišč pridobljeno soglasje lastnika zemljišč 
ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč).
Ustreza opredelitvi upravičenega hektarja v celotnem koledarskem letu, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. 
Kmet mora imeti upravičene površine, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za tekoče leto, vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev na dan, ki je določen kot zadnji datum za posredovanje sprememb zbirne vloge.



Aktivni kmet

Skupni znesek neposrednih plačil v letu n-1, do katerega se vsak kmet šteje za aktivnega 
kmeta, znaša 5.000 €. 

Nosilec kMG, ki bo prejel nad 500€ neposrednih plačil v letu n-1, bo moral minimalno raven 
kmetijske dejavnosti dokazovali z vsaj enim od sledečih meril:

1. obvezna vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje,

2. obtežba živali na kmetijskem gospodarstvu je najmanj 0,2 GVŽ na ha KZU,

3. njivske površine ali trajni nasadi ali njivske površine in trajni nasadi predstavljajo več kot polovico 
kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva, 

4. prihodki iz kmetijske dejavnosti predstavljajo vsaj eno tretjino prihodkov iz nekmetijskih dejavnosti, 

5. dokazila o lastništvo mehanizacije, plačilu storitve za kmetijska opravila ipd. v določenem minimalnem 
obsegu,

6. pomemben prispevek k varovanju okolja v obliki vključitve večine površin kmetijskega gospodarstva v 
intervencije iz 70.  in 72. člena Uredbe 2021/2115.



POGOJENOST



POGOJENOST

• Področja:

• Klima in okolje

• Klimatske spremembe (ublažitev in prilagajanje), Voda, Tla (zaščita in kakovost), 
Biodiverziteta in krajina (zaščita in kakovost)

• Javno zdravje, zdravje živali in rastlin

• Varna hrana, Zdravila, I&R, Bolezni živali, FFS, Dobrobit živali

• „Okrepljena“ NS. Okrepljena je predvsem na področju DKOP (GAEC), kamor je vgrajena zelena 
komponenta.

• Zavezanci za pogojenost so upravičenci za sheme NP, KOP OP, OMD, DŽ, N200 plačila



Pogojenost – dobri kmetijsko
okoljski pogoji

DKOP 1 Razmerje TT/KZU razmerje glede na izhodiščno leto (2018 = 59,4), delež odstopanja v 
vsakem letu ne sme biti večji od 5 %

DKOP 2 Varovanje mokrišč in šotišč – začne se izvajati leta 2024

DKOP 3 Prepoved kurjenja strnišč in kurjenja travnikov kot edinega načina obdelave v tekočem letu

DKOP 4 Varovalni pasovi ob vodotokih in osuševalnih jarkih širših od 2 m

DKOP 5 Erozija - ohranjanje teras in površine nad 10 % se obdelujejo na določen način 

DKOP 6 Pokritost tal - vsaj 80 % kmetijskih površin KMG mora biti pokritih

DKOP 7 Kolobar - obvezna je menjava posevkov vsako leto na najmanj 60 % ornih površin, na 
ostalih 40 po treh letih (vmes dosevki ali II. posevki)

DKOP 8 Delež neproduktivnih površin(nad 10 ha ornih površin), ohranjanje krajinskih značilnosti, 
nega mejic samo v dovoljenem času, odstranjevanje/kontrola invazivk

DKOP 9 Varovanje okoljsko občutljivega trajnega travinja na delu N2000



Pogojenost – predpisane 
zahteve ravnanja

PZR 1 – varovanje voda pred razpršenimi viri 

onesnaževanja s fosfati

PZR 2 – Nitrati

PZR 3 in 4 – varovanje habitatov in ptic

PZR 5 in 6 – Varna hrana in Prepoved uporabe 

določenih zdravil v veterini

PZR 7 in 8 – pravilna in trajnostna raba FFS 

PZR 9 do 11 – Dobrobit živali (telet, prašičev, rejnih živali)



Katere kmetije Vse kmetije.

Obveznosti kmetije Ohranjanje trajnega travinja na podlagi deleža trajnega travinja v primerjavi s celotno površino kmetijskih
zemljišč na ravni države v primerjavi z letom 2018.
Vzdrževanje razmerja trajnega travinja glede na celotno površino kmetijskih zemljišč se zagotavlja na ravni
države. Izhodiščno leto predstavlja stanje v letu 2018.
Razmerje se glede na leto 2018 ne sme zmanjšati za več kot 5 %.
V primeru, da se bo zmanjšanje razmerja približalo 5% (delež zmanjšanja preseže 4,5 %) se bo na nivoju države
vzpostavil poseben sistem, kjer se bo zahtevalo posebno predhodno odobritev oranja trajnega travnika na
nivoju zadevnega kmetijskega gospodarstva. V primeru, da se razmerje glede na leto 2018 zmanjša za 5 %,
bodo zadevne kmetije dolžne spremenjeno trajno travinje vrniti nazaj v trajno travinje.

Cilj DKOS Z ohranjanjem razmerja trajnih travnikov proti vsem kmetijskim zemljiščem v uporabi se preprečuje pretirano 
preoravanje trajnih travnikov oziroma preusmerjanje trajnih travnikov v druge rabe. S tem se ohranjajo 
osnovne funkcije trajnih travnikov, med katere spada tudi ohranjanje zaloge ogljika v tleh.

Podnebne spremembe (blažitev in prilagajanje nanje)

DKOS 1: Ohranjanje trajnega travinja na podlagi razmerja med trajnim
travinjem in kmetijsko površino v uporabi



Katere kmetije Zahteva velja za vse kmete s površinami na določenih območjih.

Obveznosti kmetije Travniške površine (travniki in travniške površine trajnih nasadov) na območju mokrišč in šotišč je prepovedano
preoravati, ali požigati, nasipavati ali kakorkoli posegati v zgornjo plast zemljišča /travno rušo. Zaraščanje teh
površin ni dovoljeno.
Njivske površine in površine trajnih nasadov na območju mokrišč in šotišč so obdelane plitvo. Prepovedano jih je
požigati ali nasipavati.
Prepovedano je izkopavanje / izkoriščanje šote.
Površine na območju mokrišč in šotišč so obdelane vsaj enkrat na dve leti, kar v smislu ohranjanja mokrišč in
šotišč pomeni občasno košnjo, ko razmere in vlažnost dotičnih površin to dopušča, vendar pa je potrebno izvajati
ukrepe za omejitev širjenja tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom in ukrepe za preprečitev širjenja
zaraščanja.
Prepovedano je izsuševanje in spreminjanje vodnih režimov.
Vzdrževanje osuševalnih sistemov se izvaja v skladu z letnim programom vzdrževanja, ki ga pripravi Državna javna
služba oziroma se vzdržujejo na način, da se ohrani mokrotni značaj površin kot je določeno v Zakonu o kmetijskih
zemljiščih ter podrobneje Uredba o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih (Uradni
list RS št. 82).
Na območju mokrišč in šotišč je prepovedano gnojenje trajnih travnikov.
Na kmetijskih površinah znotraj območja mokrišč in šotišč je prepovedana reja na prostem.
Obdelava območja mokrišč in šotišč pomeni košnjo. Kakršnokoli spreminjanje travinja v druge rabe ni dopustno.

Cilj DKOS Ohranjanje šotišč in mokrišč oz. prepoved spreminjanja rabe in spreminjanja okolja na določenih območjih 
prispeva k ohranjanju ogljika v tleh in ohranjanju izredno občutljivih habitatov za ogrožene vrste rastlih in ptic. 
Posledično prispeva tudi k ohranjanju pitne vode in blaženju vplivov človeka na podnebje

Podnebne spremembe (blažitev in prilagajanje nanje)

DKOS 2: Varstvo mokrišč ali šotišč



Katere kmetije Vse kmetije.

Obveznosti kmetije

Žetveni ostanki na ornih strniščih se ne smejo kuriti. Izjemoma se dovoli požiganje strnišč zaradi fitosanitarnih
razlogov na podlagi odločbe fitosanitarnega inšpektorja.
Požiganje travniških površin kot edini način obdelave v tekočem letu ni dovoljeno.

Cilj DKOS Ohranjanje šotišč in mokrišč oz. prepoved spreminjanja rabe in spreminjanja okolja na določenih območjih 
prispeva k ohranjanju ogljika v tleh in ohranjanju izredno občutljivih habitatov za ogrožene vrste rastlih in ptic. 
Posledično prispeva tudi k ohranjanju pitne vode in blaženju vplivov človeka na podnebje

Podnebne spremembe (blažitev in prilagajanje nanje)

DKOS 3: Prepoved sežiganja ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva rastlin



Katere kmetije Vse kmetije, ki imajo zemljišča (GERK-e) na območju sloja voda I. in II. reda, ter osuševalnih jarkov.

Obveznosti kmetije Priobalna zemljišča (za namen tega standarda so to varovalni pasovi) ob vodah 1. reda v širini 15 m in 2. reda v
širini 5 m, morajo biti vzpostavljena v skladu z Zakonom o vodah.
Varovalni pasovi ob osuševalnih jarkih širših od 2 m v širini 3 m morajo biti vzpostavljeni.
Znotraj varovalnih pasov velja:
- prepoved gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili, ne velja za iztrebljanje živali na pašnikih med pašo
- prepoved uporabe FFS
- prepoved odlaganja organskih gnojil
- prepoved oranja, dovoljena je površinska obdelava zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča (košnja, mulčenje ali
paša)
- varovalni pas je lahko zaraščen s travo, samoniklimi rastlinami, grmovjem ali drevesi-
- paša živine na priobalnih zemljiščih brez poseganja v strukturo brega vodnih teles
- napajanje živine v vodotokih na za to določenih mestih in na kontroliran način brez pretiranih znakov poškodbe
zemljišča.
- živali na paši v varovalnem pasu ne dokrmljujemo, napajamo jih na kontroliran način v več manjših skupinah in
na različnih mestih.

Cilj DKOS Zaščita vodotokov pred onesnaževanjem in odtekanjem sredstev za varstvo rastlin in gnojil, zmanjšanje 
onesnaževanja vodotokov in izboljšanje kakovosti voda, prispeva k biotski raznovrstnosti. Varovalni pas je 
življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste. Omejuje in preprečuje evtrofikacijo (organsko onesnaženje).

Voda

DKOS 4: Vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodotokov



Katere kmetije Vse kmetije, ki imajo kmetijska zemljišča (GERK-e) z rabo njiva s srednjim naklonom 10 % ali več.
Vse kmetije, kjer se uporablja kmetijska mehanizacija.

Obveznosti kmetije Ohranjanje teras zaradi zaščite pred erozijo.
Na kmetijskih površinah z rabo njiva, ki imajo srednji naklon 10 % ali več, je treba med 15. novembrom in 15.
februarjem upoštevati vsaj enega od teh ukrepov:
- ali oranje po plastnicah
- ali ohraniti strnišče
- ali poskrbeti za ozelenitev
Zahteva po oranju po plastnicah ne velja za parcele manjše od 0,3 ha in za parcele usmerjene v smeri nagiba s
krajšo stranjo krajšo od 40 metrov.
Vertikalnih dovoljeni nasadi samo z odločbo MKGP za zahtevno agromelioracijo.
Na kmetijskih površinah ni očitnih sledi zaradi neprimerne uporabe mehanizacije.

Cilj DKOS Pri načrtovanju varovanja tal pred erozijo je treba predvsem upoštevati naklon kmetijskega zemljišča, njegovo 
izpostavljenost vodni ali vetrni eroziji ter čas in način obdelave tal (poleg preostalih dejavnikov). Z oranjem po 
plastnicah prečno na naklon ob upoštevanju primernega časa precej preprečimo vodno erozijo (ki je v naših 
krajih najpogostejša).
Uporaba kmetijske mehanizacije ob neprimernem času (ko so tla izredno mokra) pušča težko popravljive 
posledice na strukturi tal. Taka praksa ni zaželena in dober gospodar to pri svojem delu upošteva.

Tla (varstvo in kakovost)

DKOS 5: Upravljanje obdelave za zmanjšanje tveganja degradacije in erozije
tal, vključno z upoštevanjem naklona terena



Katere kmetije Vsa kmetijska gospodarstva z ornimi površinami oziroma trajnimi nasadi.

Obveznosti kmetije

Talna odeja se vzdržuje na vsaj 80 % kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva v času od 15.11. do 15.2.
naslednje leto.

Zagotavlja se pokritost tal z rastlinami, zastirko ali strniščem oziroma nepreorano površino.

Cilj DKOS Za zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh, preprečevanje erozije in prekomerno izpiranje hranil vesten 
gospodar poskrbi za to da so tla vedno pokrita z enim od opisanih načinov. V pokritih tleh se organska masa krepi 
in ne izgublja, prav tako so tla manj izpostavljena delovanju površinske vode. V pokritih tleh se ohranja tudi 
struktura tal, kar je zelo pomembno za ohranjanje rodovitnosti.

Tla (varstvo in kakovost)

DKOS 6: Minimalna pokritost tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ki so 
najbolj občutljiva



Katere kmetije Vsa kmetijska gospodarstva z ornimi površinami oziroma trajnimi nasadi.

Obveznosti kmetije Obvezna je menjava posevkov vsako leto na najmanj 60 % ornih površin. Na ostalih 40 % ornih površin je
potrebno zagotoviti, da se posevek zamenja najkasneje po treh letih, v teh treh letih pa je med glavnimi posevki
obvezen podsevek, dosevek ali drugi glavni posevek.
Drugi glavni posevek v istem letu se šteje kot kolobarni člen, če sledi takoj po spravilu glavnega posevka in je
prisoten do priprave zemljišča za setev in setve naslednjega glavnega posevka.
Trave, travno-deteljne mešanice, deteljno-travne mešanice, praha in trajni nasadi na ornih površinah so del
kolobarja in so lahko na istem zemljišču več kot tri leta.
Posevek za namene tega standarda pomeni katero koli kmetijsko rastlino, vključno s trajnimi rastlinami na ornih
zemljiščih.
Iz te zahteve so izvzeta: KMG z 10 ha ali manj ornih površin so izvzeta iz te zahteve. KMG na katerih se na več kot 75 % njivskih površin goji trave,
druge krmne rastline, metuljnice, so površine v prahi ali kombinaciji naštetih rab, so izvzeta iz te zahteve. KMG z več kot 75 % upravičenih kmetijskih
površin z rabo trajno travinje, so izvzeta iz te zahteve. KMG certificirana v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 so izvzeta iz te zahteve.

Za leto 2023 zahteve tega standarda ne veljajo.

Cilj DKOS Pri pridelavi kmetijskih rastlin na njivah se mora izvajati ustrezen kolobar na vseh njivskih površin. Delež organske 
snovi in humusa v tleh je posledica delovanja podnebja in rastlinja na matično podlago. Za načrtovanje 
povečevanja in/ali vzdrževanja deleža organske snovi in humusa v tleh se predvsem upoštevajo kolobar, 
zaoravanje žetvenih ostankov, redna in uravnotežena uporaba živinskih gnojil ali vključevanje metuljnic v kolobar. 
Zahteva se nadzira na kraju samem in na podlagi pregleda vsakoletnih zbirnih vlog oziroma drugih evidenc, ki jih 
hrani kmet

Tla (varstvo in kakovost)

DKOS 7: Kolobarjenje na ornih zemljiščih, razen za kmetijske rastline, gojene
pod vodo



Katere kmetije - Z velikostjo ornega zemljišča do 10 hektarjev.
- Kadar je več kot 75 % upravičene kmetijske površine trajno travinje.
- Kadar se več kot 75 % ornega zemljišča uporablja za proizvodnjo trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, je

neobdelanega, se uporablja za pridelavo stročnic ali pa gre za kombinacijo navedenih uporab.

Obveznosti kmetije Standard minimalnega deleža:
- Vsaj 4 % ornih zemljišč na ravni kmetije, namenjenih neproizvodnim območjem in značilnostim, vključno z

zemljišči v prahi, se nameni neproduktivnim elementom.
Neproduktivni elementi so:
- Varovalni pasovi vzdolž vodotokov iz DKOP 4 se vzdržujejo na način, da se tam ne vrši kmetijska proizvodnja.

Dovoljena je samo plitka obdelava tal za namene vzdrževanja the pasov, prepovedana je uporaba sredstev za
varovanje rastlin in gnojil. Priporočena je naravna zarast, dovoljena pa je tudi naravna travna ruša. V bistvu je
po funkciji in izgledu to trajna praha in nedvomno sodi med neproizvodne elemente.

- Posamezne mejice ali skupne dreves in vrste dreves - Mejice oziroma male lesne prvine do širine 20 m,
Posamezna drevesa s pripisano površino 20 m2, skupine dreves, ki se združujejo v jasno oblikovane skupine
do površine 5.000 m2 in drevesa v vrsti s pripisano širino 8 m.

- Neobdelano zemljišče - Praha negovana na način, da se prepreči razmnoževanje plevela; brez uporabe
sredstev za varstvo rastlin in gnojil; brez omejitve trajanja na isti površini.

- Majhni ribniki - Kali (manjše vodne prvine) do površine 2.500 m2.
- Kamniti zidovi - Kamniti zidovi s pripisano širino 2 m.

Biotska raznovrstnost in krajina (varstvo in kakovost)

DKOS 8: Minimalni delež ornih zemljišč, namenjenih neproizvodnim površinam in značilnostim, ter na vseh
kmetijskih površinah ohranjanje krajinskih značilnosti in prepoved rezanja žive meje in sekanja dreves v času
razmnoževanja in vzreje mladičev pri pticah



Obveznosti kmetije -
nadaljevanje

Na kmetijskih površinah se izvajajo ukrepi za omejitev širjenja (ne sme cveteti ali semeniti) tujerodnih rastlin z
invazivnim potencialom:
·Rudbekija/deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), Orjaška zlata
rozga (Solidago gigantea), Enoletna suholetnica (Erigeron annuus), ·Ambrozija/pelinolistna žvrklja (Ambrosia
artemisifolia), s katero se ravna v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
(Uradni list RS, št. 63/10), Sirska svilnica (Asclepias syriaca), Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), Navadna
barvilnica (Phytolacca americana), Veliki pajesen (Ailanthus altissima), Japonski dresnik (Fallopia japonica) Češki
dresnik (Fallopia bohemica), Sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis),

Ohranjanje krajinskih značilnosti na KMG: lesne prvine (mejice, posamezna drevesa, drevoredi, drevesa v vrsti,
naravne vrednote, oljke, terase, kali)

Prepoved redčenja in krčenja mejic od 1. marca - 1. avgusta

Cilj DKOS Neproizvodni elementi, vključno s praho, prispevajo k ohranjeni kmetijski krajini. Ob tem neprimerno izboljšajo 
biotsko raznovrstnost v kmetijski krajini, saj nudijo življenjski prostor rastlinam, živalim, pticam in insektom. 
Obenem pa predvsem praha dobro deluje na tla, saj varuje strukturo tal in obenem ob prepovedi uporabe 
sredstev za varstvo rastlin in gnojil ugodno vpliva na izpiranje in onesnaževanje tal in voda.

Biotska raznovrstnost in krajina (varstvo in kakovost)

DKOS 8: Minimalni delež ornih zemljišč, namenjenih neproizvodnim površinam in značilnostim, ter na vseh
kmetijskih površinah ohranjanje krajinskih značilnosti in prepoved rezanja žive meje in sekanja dreves v času
razmnoževanja in vzreje mladičev pri pticah



Katere kmetije Vse kmetije, ki imajo trajno travinje na določenem območju.

Obveznosti kmetije

Prepovedano je spreminjanje ali preoravanje vseh površin trajnih travnikov na območju, ki je določeno kot
okoljsko občutljivo znotraj območij NATURA 2000. Območje okoljsko občutljivega trajnega travinja je
predstavljeno v obliki sloja v sistemu LPIS.

Cilj DKOS S tem standardom se preprečuje preoravanje trajnih travnikov oziroma spreminjanje trajnih travnikov v druge 
rabe. S tem se ohranjajo osnovne funkcije trajnih travnikov, predvsem ohranjanje travniških habitatov, med 
drugim pa tudi ohranjanje zaloge ogljika v tleh.

Tla (varstvo in kakovost)

DKOS 9: Prepoved preusmeritve ali oranja trajnega travinja, ki je označeno
kot okoljsko občutljivo trajno travinje, na območjih Natura 2000



NOVOSTI: zbirna vloga in IAKS  

- SISTEM ZA SPREMLJANJE POVRŠIN

- nov izvedbeni model: kazalniki

- za kontrolo vseh „monitorabilnih“ pogojev upravičenosti vseh površinskih intervencij 

- ostali pogoji – še naprej administrativna kontrola in kontrola na kraju samem

- ZBIRNA VLOGA: neposredna plačila in nekatere intervencije razvoja podeželja (KOPOP, 
EK, OMD plačilo, DŽ …)

- predvidoma začetek subvencijske kampanje sredi marca 2023

- brez zamudnega roka

- spremembe in umiki vseh površinskih zahtevkov na zbirni vlogi možni do določenega 
datuma, predvidoma v oktobru (razen če je prej kontrola na terenu) 

- „SOPOTNIK“ : novo informacijsko orodje za hitro komunikacijo med AKTRP in 
vlagatelji. 



INTERVENCIJE EKJS - NEPOSREDNA PLAČILA



Intervencije v obliki neposrednih plačil

INP01 - Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost

INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za 
trajnostnost

INP03 - Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice

INP04 - Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi

INP05 - Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje

INP06 - Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih

INP07 - Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline

INP08 - Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali

INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete



Nevezana neposredna plačila

• Osnovna dohodkovna podpora za 
trajnostnost (63,02 % ovojnice za NP) 

• Dopolnilna prerazporeditvena
dohodkovna podpora za trajnostnost
(6,58 mio EUR oz. 5% ovojnice za NP)

• Dopolnilna dohodkovna podpora za 
mlade kmete ( 1,97 mio EUR oz 1,5% 
ovojnice NP)

• Sheme za podnebje, okolje in dobrobit 
živali – SOPO (20,4 mio EUR oz. 15,48 
%  ovojnice NP) 

Vezana neposredna plačila

•Vezana dohodkovna podpora – PVP: 
drobnica, reja govedi, krave dojilje, 
mleko na gorskem območju (13% 
ovojnice za NP oz. 17,1 mio EUR), 
beljakovinske rastline (dodatna 2% 
ovojnice za NP)

NEPOSREDNA PLAČILA

Sektorji v težavah
(BDV na uro efektivnega dela)

in dolgoročna ciljna usmerjenost 
v konkurenčnost, kakovost ali 

trajnostnost

UKINITEV PLAČILNIH PRAVIC Z LETOM 
2023



63,02%

15,48%

13,00%

5,00%

2,00% 1,50%

Osnovna dohodkovna podpora za
trajnostnost

Shema za podnebje in okolje

Vezana dohodkovna podpora

Dopolnilna prerazporeditvena
dohodkovna podpora za trajnostnost

Vezana dohodkovna podpora za
beljakovinske rastline

Dopolnilna dohodkovna podpora za
mlade kmete

Porazdelitev sredstev v okviru intervencij neposrednih plačil



NEPOSREDNA PLAČILA – MINIMALNE ZAHTEVE ZA 
PREJEMANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

Nosilci KMG, ki:
– imajo najmanj 1 ha upravičene kmetijske površine (izvajajo kmetijsko dejavnost) ali upravičeni do najmanj 
100 EUR/KMG
– so aktivni kmetje
- Izpolnjevati pogoje upravičenosti za posamezno intervencijo

SC 1



INP01 - INTERVENCIJA OSNOVNA DOHODKOVNA PODPORA 
ZA TRAJNOSTNOST

Upravičenci

Nosilci KMG, ki:
– imajo najmanj 1 ha upravičene kmetijske površine (izvajajo kmetijsko dejavnost) ali upravičeni do najmanj 100 
EUR/KMG
– so aktivni kmetje

Opis intervencije
Nadomešča plačilne pravice.
Bolj pravična razdelitev neposrednih plačil (ukinitev zgodovinskih dodatkov).

Ker je podpora proizvodno nevezana, je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje in predstavlja za
kmetijska gospodarstva stabilen vir prihodka ne glede na (začasno) znižanje prireje oz. pridelave zaradi stanja na
trgu ali zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tako kmetu omogoča, da se bolje odziva na tržne razmere.
Zato je primarni cilj intervencije vsaj delno izboljšati dohodkovni položaj kmetov in podporo dodeliti vsem
kmetom, ki izpolnjujejo pogoje pogojenosti, za vse njihove upravičene hektarje. =>

Predstavlja osnovno dohodkovno podporo (odpornost, povečanje prehranske varnosti), hkrati tudi plačilo za
zagotavljanje javnih dobrin (pogojenost!).

Razpoložljiva sredstva:
414.451.188 € 

SC 1



INP01 - INTERVENCIJA OSNOVNA DOHODKOVNA PODPORA 
ZA TRAJNOSTNOST

Oblika podpore
Podpora se dodeli letno v obliki enotnega plačila na hektar ugotovljene upravičene površine.
Plačilo je po vrednosti enako za vse nosilce KMG (le vpliv degresije) in za vse rabe upravičenega
hektarja (ne glede na dejstvo ali gre za orno zemljišče, trajne nasade ali trajno travinje) in ne zavisi
od vrste ali obsega proizvodnje.

Znesek podpore se določi glede na 63,02% ovojnice neposrednih plačil in št. upravičenih hektarjev
v posameznem letu. Načrtovan znesek na enoto: 184,20 EUR/ha (na podlagi ocene 450.000 ha
upravičenih površin).

Zmanjšanje osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost na podlagi sledečih dodatnih tranš 
nad 60.000 EUR in odstotkov znižanja, brez upoštevanja stroškov plač iz naslova kmetijske 
dejavnosti (sredstva se prednostno prenesejo na prerazporeditveno plačilo):

• nad 60.000 EUR do 160.000 EUR odstotek znižanja 35%, 
• od vključno 160.000 EUR do 260.000 EUR odstotek znižanja  45%,
• od vključno 260.000 EUR do 360.000 EUR odstotek znižanja 55%, 
• od vključno 360.000 EUR dalje odstotek znižanja 65%.

Preverjanje umetno ustvarjenih pogojev!

Razpoložljiva sredstva:
414.451.188 € 

SC 1



INP02 - DOPOLNILNA PRERAZPOREDITVENA DOHODKOVNA 
PODPORA ZA TRAJNOSTNOST

Upravičenci

Nosilci KMG, ki so upravičeni do osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost (in so aktivni kmetje).

Opis intervencije
Zagotavlja pravičnejšo porazdelitev neposrednih plačil.
S prerazporeditvenim plačilom se prispeva k višjemu dohodku in večji stabilnosti dohodka na manjših KMG.

Oblika podpore Podpora je letna, enotna in se dodeli na upravičen hektar.

Podpora se dodeli za prvih 8,2 ha vsem KMG. Preprečevanje umetno ustvarjenih pogojev!

Financira se s 5% nacionalne ovojnice neposrednih plačil in s sredstvi, ki so pridobljena z zmanjšanjem
osnovnega dohodkovnega plačila (degresijo).

Načrtovan znesek podpore je:

*(upoštevajoč tudi ocena oz. vpliv degresije na osnovnem plačilu).

Razpoložljiva sredstva:
38.873.376 *€

SC 1

Koledarsko leto 2023 2024 2025 2026 2027

EUR/ha 27,38 27,57 27,77 27,97 28,17



INP09 - DOPOLNILNA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE

Opis
intervencije

Podpora olajša zagon dejavnosti, strukturno prilagoditev, poveča vitalnost kmetijskih gospodarstev
mladih kmetov, poveča konkurenčnost in trajnost v najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli, s čimer
je spodbujena generacijska pomladitev. To vrstna podpora mladim kmetom po začetni vzpostavitvi
zagotovi dodatno dohodkovno podporo, predstavlja finančno stimulacijo, stimulacijo razvoja podeželja,
krepi sodelovanje in uvajanje novih tehnologij ter ima dodaten pomen za mlade, ki ostanejo na
podeželju.

Primerljiva s sedanjim ‚Plačilom za mlade kmete‘.

Oblika
podpore

• Slovenija za izvajanje intervencije namenja 1,5 % nacionalnih sredstev za neposredna plačila (letno).

• Načrtovan znesek podpore je 78,91 EUR/ha;

• Podpora je letna, enotna in se dodeli na upravičen hektar;

• dodeli se največ za obdobje 5 let (če se MK vzpostavi pred letom prve predložitve vloge, se 5-letno
obdobje skrajša za zadevna leta) in

• dodeli se za največ 90 ha na KMG.

Razpoložljiva sredstva:
9.864.752 €

SC 7



INP09 - DOPOLNILNA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE

Upravičenci

Izpolnjevanje pogojev iz definicije mladega kmeta (definicija je enaka za oba stebra):
• vodja kmetijskega gospodarstva:

• v primeru pravnih oseb je to družbenik enoosebne družbe, ki je tudi poslovodja te enoosebne
gospodarske družbe; [pravna oseba je vpisana kot nosilec KMG v RKG; Akt o ustanovitvi]

• v primeru, kadar je kmet fizična oseba: samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani skladno z
Zakonom o gospodarskih družbah, ali fizične osebe, ki niso s.p. in imajo kot samostojno
dejavnost izvajanje kmetijske dejavnosti skladno z Zakonom o kmetijstvu; [fizična oseba je

vpisana kot nosilec KMG v RKG].
• ni starejši od 40 let in
• potrebno znanje in spretnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti: najmanj 3 leta delovnih izkušenj na KMG.

Izpolnjevanje pogojev upravičenosti:
• Mladi kmet se prvič vzpostavi v letu prve predložitve vloge za podporo za MK ali

prvič v petih letih pred prvo predložitvijo vloge za podporo za MK (= za ZV 2023 najpozneje v letu 2019)

• Upravičen mora biti do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore (in biti aktivni kmet).

Za upravičence, ki so v obdobju SKP do leta 2022 prejeli plačilo za mladega kmeta, vendar niso prejeli
plačila za celotno obdobje petih let, lahko uveljavljajo plačilo do konca obdobja petih let po pravilih iz
trenutnega obdobja.

Razpoložljiva sredstva:
9.864.752 €

SC 7



INP03 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA REJO DROBNICE 

Upravičenci
Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za rejo drobnice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
–na dan 1. februar tekočega leta redi 14 ali več ovc, koz, ovnov ali kozlov, ki so do tega dne dosegle starost
najmanj devet mesecev
–drobnica mora biti prisotna na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje
–drobnica je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označena, registrirana ter vodena v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice

Opis intervencije Podpora sektorju je zelo pomembna za ekonomsko vzdržnost in odpravo težav, s katerimi se soočajo rejci
drobnice. Pomembna pa je tudi zaradi socialnih razlogov in tradicije. Težave, s katerimi se srečuje sektor reje
drobnice v Sloveniji so upad števila živali, nizka obtežba kmetijskih gospodarstev z drobnico, majhne črede na
kmetijskih gospodarstvih, večinoma gre za tradicionalne reje in tudi za avtohtone pasme s stopnjo ogroženosti
kritična in ogrožena. Bruto domača vrednost na uro efektivnega dela (gre za kazalnik, ki postavi tipična
kmetijska gospodarstva različnih velikosti in proizvodnih usmeritev na primerljivo osnovo s tem ko BDV, ki
predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnje in vmesne porabe, preračuna na enoto vloženega dela BDV na
uro efektivnega dela) za sektor drobnice je nizka in v izhodišču (brez učinka nove SKP) znaša 9,30 EUR BDV/uro
efektivnega dela.

Oblika podpore Za sektor se bo namenilo 1% nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Podpora se dodeli v obliki enotnega, 
letnega plačila na upravičeno žival drobnice.

Načrtovan znesek na enoto: 18,52 EUR/žival drobnice.

Razpoložljiva sredstva:
6.576.498 €

SC 1



INP04 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA REJO GOVEDI

Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– redi vsaj dva bika in/ali vola in/ali telici (govedo)
– je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v reji neprekinjeno vsaj šest mesecev, kar se šteje za obdobje
obvezne reje
– govedo mora biti oddano v zakol ali izvoz v zadevnem letu do vključno 31. oktobra in ob zakolu ali izvozu ne
sme biti mlajše od 9 mesecev
– v primeru, da ima kmetijsko gospodarstvo certifikat za govedo za shemo Izbrana kakovost oziroma je govedo
vključeno v ekološko rejo je dohodkovna podpora za vezano plačilo za rejo govedi na enoto 30% višja od
podpore na enoto pri ostalem govedu
– govedo je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označeno, registrirano in vodeno v skladu s predpisi,
ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.

Opis intervencije Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega pitanega goveda. Sektor reje bikov in volov oz
telic v Sloveniji je sektor v težavah, ki ga bremeni neugodna agrarna struktura, slaba pridelava travniške krme in
njivskih košenin ter precejšnja odvisnost od svetovnega trga žit in beljakovinskih rastlin, pomanjkanje
kmetijskih površin, pomanjkanje telet za pitanje in odvisnost od nakupa telet v tujini, kar je tudi eden od
razlogov za majhne črede, ter nestabilne ekonomske razmere. Sektor pitanja govedi se spopada z nizko BDV na
uro efektivnega dela, ki v izhodišču (brez učinka nove SKP) znaša 5,90 EUR BDV/h in je med najnižjimi med
sektorji (nižja je le še pri kravah dojiljah).

Oblika podpore Za sektor se bo namenilo 4,4 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Podpora se dodeli v obliki enotnega, 
letnega plačila na upravičeno žival govedi. Pri tem se govedu , ki je certificirano v shemo Izbrana kakovost in 
govedu, ki je vključeno v ekološko rejo nameni 30% višja podpora na enoto.

Načrtovan znesek na enoto: 49,84 EUR/žival govedi.
Načrtovan znesek na enoto (IK in EK): 64,80 EUR/žival govedi.

Razpoložljiva sredstva:
28.936.604 €

SC 1



INP05 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA KRAVE DOJILJE

Upravičenci Nosilec KMG redi vsaj 2 kravi dojilji.

Kot krava dojilja se šteje krava, ki:
– je iz črede krav dojilj in primerne pasme je telila in je skupaj s svojim teletom na kmetijskem gospodarstvu
v obdobju obvezne reje
– je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označena, registrirana ter vodena v registru govedi na
kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
–v primeru, da se krava dojilja nahaja na kmetijskem gospodarstvu, ki je razvrščeno v OMD je dohodkovna
podpora za vezano plačilo za krave dojilje na enoto 30% višja od podpore na enoto pri ostalih kravah dojiljah.

Opis intervencije Dohodkovna podpora je predvsem namenjena za ohranjanje obsega krav dojilj in izboljšanju konkurenčnosti
v sektorju v težavah. Reja krav dojilj sodi med ekonomsko manj učinkovite kmetijske panoge. Sektor krav
dojilj ima najnižji BDV na uro efektivnega dela med vsemi sektorji, ki znaša v izhodišču (brez učinka nove SKP)
le 1,1 EUR BDV/h.

Oblika in stopnja 
podpore

Za krave dojilje se bo namenilo 4,7 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Podpora se dodeli v obliki 
enotnega, letnega plačila na upravičeno žival kravo dojiljo. Podpora za krave dojilje, ki se nahajajo na OMD 
območju za 30 % višja, s čimer se zasleduje cilj izboljšanja trajnosti.

Načrtovan znesek na enoto: 76,60 EUR/kravo dojiljo.
Načrtovan znesek na enoto (v OMD): 99,58 EUR/kravo dojiljo.

Razpoložljiva sredstva:
30.909.560 €

SC 1



INP06 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLEKO NA 
GORSKIH OBMOČJIH

Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– redi vsaj 2 kravi, ki so iz črede krav molznic, kar se določi glede na podatek o oddanem in neposredno prodanem
mleku na kmetiji ter podatek o individualni mlečnosti (če se vodi za kmetijo), drugače pa na podlagi povprečne
nacionalne mlečnosti (oz povprečne ekološke nacionalne mlečnosti , če je kmet vključen v ekološko prirejo mleka)
– je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje
– je v letu pred letom oddaje vloge za podporo za mleko v gorskih območjih njegova oddaja in neposredna prodaja
mleka znašala več kot nacionalna povprečna mlečnost oziroma nacionalna povprečna mlečnost za kmete, ki so
vključeni v ekološko rejo mleka
– so od vključno prvega dne obvezne reje označene, registrirane ter vodene v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo govedi;
– so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje;
– so ustrezne pasme;
– so telile v zadnjih dveh letih pred oddajo zahtevka.

Opis intervencije Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega krav molznic v gorskem območju, kjer zaradi reliefnih
danosti prevladuje trajno travinje in krave molznice pomembno prispevajo k izrabi trajnega travinja ter neposredno
preprečujejo zaraščanje na teh območjih. Z dohodkovno podporo se sledi zlasti cilju uravnavanja ekonomskega
položaja na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo krav molznic in s tem prispevamo k njihovi
konkurenčnosti. Pri kravah molznicah je kazalnik BDV/uro efektivnega dela v primerjavi z drugimi sektorji nizek, saj v
izhodišču (brez učinka nove SKP) znaša 9,80 EUR BDV/h z vključeno vezano dohodkovno podporo.

Oblika podpore Za mleko na gorskih območjih se bo namenilo 2,9 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Podpora se dodeli v 
obliki enotnega plačila na upravičeno kravo molznico le na gorskem območju.

Načrtovan znesek na enoto: 91 EUR/kravo molznico.

Razpoložljiva sredstva:
19.071.857 €

SC 1



INP07 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA BELJAKOVINSKE 
RASTLINE

Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni bob, krmni grah, sojo, grašico, volčji bob, bob, grah,
fižol, lečo, čičeriko, ali grahor;
– v primeru, da nosilec KMG prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni grah ali krmni bob mora
znašati obtežba na KMG vsaj 0,9 GVZ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
– ima beljakovinske rastline prisotne na površini, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, od 7. maja do
tehnološke zrelosti;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha, ugotovljena upravičena
površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha, najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,1 ha.
- Intervencija se ne izvaja na območjih, ki so šotišča za namen izvajanja DKOP 2 .

Opis intervencije Dohodkovna podpora je namenjena povečanju obsega pridelave beljakovinskih rastlin in izboljšanju konkurenčnosti
pridelave. Težave, s katerimi se pridelava beljakovinskih rastlin sooča, so majhna posestna struktura, razdrobljenost
njivskih površin, ki se v večini primerov nahajajo na območjih z omejenimi dejavniki, ter slabša tehnološka raven
pridelave beljakovinskih rastlin zmanjšuje konkurenčnost njihove pridelave. Predvsem pa je majhen obseg pridelave
beljakovinskih rastlin problematičen z vidika potreb prireje govejega mesa in kravjega mleka, ki sta najpomembnejši
proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. Na splošno v Sloveniji beležimo velik primanjkljaj rastlinskih beljakovin
in smo v veliki meri odvisni od uvoza.

Oblika podpore Za beljakovinske rastline se bo namenilo 2 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Podpora se dodeli kot 
enotno, letno plačilo za upravičen hektar beljakovinskih rastlin.

Razpoložljiva sredstva:
13.153.001 €

SC 1

Koledarsko leto 2023 2024 2025 2026 2027

Načrtovani znesek 
na enoto

292,00 263,00 239,15 228,74 219,22



PROIZVODNO VEZANA PLAČILA
Razpoložljiva sredstva:

98.647.520 €

PVP po letu 2023 (ocena)
podpora na 

enoto št.živali/ha ovojnica v €
% glede na ovojnico 

NP

PVP govedo (EK + IK) 64,8 45.900 2.977.754 2,3%

PVP govedo ostali 49,84 56.400 2.809.580 2,1%

PVP mleko GO 91 42.000 3.814.371 2,9%

PVP dojilje (OMD) 99,6 58.000 5.775.933 4,4%

PVP dojilje (ni OMD) 76,6 5.300 406.000 0,3%

PVP drobnica 18,52 71.000 1.315.300 1,0%

PVP beljakovinske rastline – poleg krmnih, ki so 
vezani na GVŽ tudi rastline za hrano (fižol, grah, soja, 
leča, bob, čičerika) 263 10.000 2.630.601 2,0%

SC 1



INP08 - SHEMA ZA PODNEBJE IN OKOLJE - SOPO

Upravičenci
(skupne zahteve za 
vse SOPO sheme)

Nosilec KMG, ki:
– ima najmanj 1 hektar kmetijskih površin; 
– je upravičen do dohodkovne podpore za trajnostnost; 
– je aktiven kmet. 

Opis intervencije Podpora ima obliko letnega plačila, ki se dodeli tistim upravičencem, ki prostovoljno
prevzamejo kmetijske prakse (sheme).
Pomembno: Sheme so zahtevnejše od pogojenosti, presegajo zadevne minimalne
zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali, pa tudi
druge zadevne obvezne zahteve, določene v nacionalnem pravu in pravu Unije ter
pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine in se razlikujejo od obveznosti
KOPOP.
V okviru sheme za podnebje in okolje bo Slovenija izvajala 11 shem in kmetje se
prostovoljno odločijo, katero shemo iz seznama bodo izvajali, lahko tudi več shem
hkrati.

Oblika podpore
Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete 
obveznosti in znaša določen odstotek višine podpore, izračunane po modelnem 
izračunu. 

Izjema sta shemi Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca in Varstvo gnezd pribe, 
kjer se podpora izračuna kot dodatno plačilo k dohodkovni podpori za trajnostnost.
Za SOPO se na lenti ravni nameni 15,48 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila.

Razpoložljiva sredstva:
101.801.968 €

KOPOP

SOPO

pogojenost



INP08 - Shema za podnebje in okolje (SOPO)

Travinje Njive Trajni nasadi

1.Ekstenzivno travinje

2.Tradicionalna raba travinja

3.Gnojenje z organskimi 
gnojili z majhnimi izpusti v 
zrak

4. Dodatki za zmanjšanje 
emisij amonijaka in TGP

5. Naknadni posevki in podsevki    

6. Ozelenitev ornih površin preko zime  

7. Konzervirajoča obdelava tal 

8. Zaplate neposejanih tal za poljskega 
škrjanca      

9. Varstvo gnezd pribe  

(3a) Gnojenje z organskimi gnojili z 
majhnimi izpusti v zrak

(4a) Dodatki za zmanjšanje emisij 
amonijaka in TGP

10. Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
v trajnih nasadih  (Združuje: življenjski 
prostor za organizme, obdelavo 
medvrstnega prostora, cvetoči pas)

11. Uporaba le organskih gnojil za 
zagotavljanje dušika

(3b) Gnojenje z organskimi gnojili z 
majhnimi izpusti v zrak v hmeljišču

(4 b) Dodatki za zmanjšanje emisij 
amonijaka in TGP(hmelj)

Razpoložljiva sredstva:
101.801.968 €

SC 6



Shema za podnebje in okolje (SOPO)

Zahteve za izvajanje:

–Obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja.

–Mulčenje ni dovoljeno.

–Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

–Izvaja se mora na vseh travnikih kmetijskega gospodarstva.

–Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

–Povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,2 do 0,9 GVŽ na hektar KZU na posameznem kmetijskem gospodarstvu.

–Ni dovoljen prevzem organskih gnojil iz drugega kmetijskega gospodarstva in uporaba drugih organskih gnojil.

–Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih in evidence o nanosu živinskih in mineralnih gnojil.

INP 8.1 – Ekstenzivno travinje
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Zahteve za izvajanje:

- Izvaja se le na območju Slovenije izven območij Natura 2000, za katero se določi maksimalna dvakratna raba travinja, na
določenih območjih pa trikratna raba travinja. 
- Na posamezni površini upravičenec lahko izvaja število rab travinja, ki je nižje ali enako maksimalnemu številu rab, ki je 
določeno za območje na katerem travnik leži.

- Lahko se izvaja jesenska paša, ki se šteje kot ena raba travinja.

- Obvezno je spravilo travinja v primeru košnje.

- Uporaba mineralnega dušika in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

- Na travinju, ki je vključeno v shemo je dovoljena uporaba največ 40kg dušika na hektar iz organskih gnojil.

- Obtežba na KMG mora znašati več kot 0,9 GVZ na hektar KZU na posameznem kmetijskem gospodarstvu. 

- Mulčenje ni dovoljeno.

- Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja, vendar ne več kot na 20% trajnega travinja na KMG.

- Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih in evidence o nanosu živinskih in mineralnih gnojil.

INP 8.2 Tradicionalna raba travinja
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Zahteve za izvajanje:

• V primeru travinja se tekoča organska gnojila na površino tal nanaša s pomočjo vlečenih cevi ali vlečenih sani ali z vnosom

gnojil neposredno v tla. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena.

• V primeru njiv se tekoča organska gnojila se nanese z napravo za direkten vnos ali napravo za nanos neposredno na

površino tal. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena

• V primeru hemljišč zadelava gnojevke, gnojnice in gnoja v tla takoj oziroma najpozneje 24 ur po aplikaciji v hmeljišče.

Zadelava v tla poteka s kultiviranjem oziroma zaoravanjem ali obsipavanjem hmelja. Tekoča organska gnojila se nanašajo z

napravo za direkten vnos, napravo za nanos na površino tal v hmeljišču ali z uporabo posebej prilagojenih razpršilcev za

nanašanje tekočih organskih gnojil (uporaba prilagojenih plošč za hmeljišča). Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni

dovoljena

• Letni vnos dušika iz organskih gnojil na hektar posamezne enote rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati vrednosti,

določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

• Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva ne sme

presegati vrednosti, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih

virov.

• Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja oziroma njiv oziroma hmeljišč.

• Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo.

• Obtežba z živino ni relevantna.

• Shema zahteva vodenje evidence o delovnih opravilih in evidence o uporabi organskih in mineralnih gnojil.

INP 8.3 Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak
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INP 8.4 Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP –shema se začne izvajati z letom 2024
Zahteve za izvajanje:

• Uporablja se krmne dodatke za zmanjšanje emisij metana pri reji živali ali mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije,

inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje emisij amonijaka, didušikovega oksida. –

• Mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze morajo imeti status sredstev za

gnojenje EU in biti označeni z oznako CE, kot to določa Uredba EU 2019/1009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019, pri

čemer so uvrščeni v Funkcijske kategorije 5.A. Inhibitor nitrifikacije, 5.B Inhibitor denitrifikacije ali 5.C. Inhibitor ureaze.

• Krmni dodatki za zmanjšanje emisij metana morajo biti vpisani v EU Register krmnih dodatkov, pri čemer morajo biti uvrščeni v kategorijo

zootehnični dodatki (dodatki, ki ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje). Iz odobritvene dokumentacije mora biti razvidno, da

dodatek neposredno zmanjšuje emisije metana iz prebavil rejnih živali. Do plačila so upravičena tudi kmetijska gospodarstva, ki kupujejo

krmne mešanice, ki vsebujejo omenjene dodatke. Do plačila niso upravičeni dodatki, ki prispevajo k zmanjšanju emisij zgolj posredno,

prek povečanja učinkovitosti reje.

• Pri uporabi mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze ali dodatkov za

zmanjšanje emisij metana je treba upoštevati navodila proizvajalca.

• O uporabi dodatkov ali krmnih mešanic za zmanjšanje emisij metana ali mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje

denitrifikacije ali inhibitorje ureaze mora upravičenec voditi predpisane evidence in hraniti dokazila o njihovem nakupu.

• Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo, kjer plačila uporabo

mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze niso upravičena.

• Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze se lahko izvaja na delu
površin trajnega travinja, na delu površin ornih zemljišč ter na delu površin hmeljišč.
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INP 8.5  Naknadni posevki in podsevki

Zahteve za izvajanje:

–Kot naknadni posevek se upošteva mešanica vsaj dveh neprezimnih ali prezimnih kmetijskih rastlin ali neprezimen

medovit posevek.

–Naknadni posevki morajo biti z zelenim pokrovom prisotni na ornih površinah od 15.8. do 15.oktobra tekočega leta

oziroma v primeru, da gre za naknadni posevek , ki je mešanica dveh prezimnih kmetijskih rastlin tudi od 1.9. do 30.10

tekočega leta.

–Podsevek je posevek kmetijske rastline različnih botaničnih družin v glavno kmetijsko rastlino.

–Krmne rastline se lahko uporabijo v proizvodne namene, če se zagotovi zeleni pokrov površine v predpisanem

minimalnem obdobju prisotnosti.

–Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

–Izvaja se na ornih površinah na območju celotne Republike Slovenije.

–Obtežba z živino ni relevantna.

– Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.
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INP 8.6   Ozelenitev ornih površin prek zime

Zahteve za izvajanje:

– Tla morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. novembra tekočega leta do najmanj 15. februarja naslednjega

leta.

–Za ozelenitev ornih zemljišč se upošteva mešanica vsaj dveh prezimnih kmetijskih rastlin.

–Obdelava ozelenjenih njivskih površin je dovoljena po 15. februarju naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba

herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena.

– Na površini, ki je vključena v shemo, uporaba herbicidov ni dovoljena.

– Po datumu iz prejšnje alineje se zeleni pokrov za namen ozelenitve ornih površin lahko uporabi za proizvodne namene. 
– Zeleni pokrov se mora do setve glavne kmetijske rastline  podorati ali zmulčati.

–Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo.

–Obtežba z živino ni relevantna.

– Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.
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INP 8.7 Konzervirajoča obdelava tal

Zahteve za izvajanje:

– Minimalna obdelava tal z vlečenimi pasivnimi stroji za konzervirajočo obdelavo tal oziroma gnanimi (aktivnimi) stroji

ali drugo ustrezno mehanizacijo za konzervirajočo obdelavo tal, pri čemer oranje ni dovoljeno.

– Konzervirajoča obdelava tal se lahko izvaja le za obdobje glavne kmetijske rastline.

– Uporaba herbicidov je dovoljena le enkrat.

–Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

– Obtežba z živino ni relevantna.

– Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.
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INP 8.8 Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca

Zahteve za izvajanje:

–Shema spodbuja puščanje zaplat neposejanih tal na ornih zemljiščih zasajenimi s strnimi žiti, oljno ogrščico, deteljam, 

inkarnatko ali deteljnotravno mešanico.

–Na ornih zemljiščih je treba zagotoviti več zaplat neposejanih tal, ki morajo biti od roba ornega zemljišča oddaljene vsaj

5 m.

–Posamezna zaplata mora biti v  velikosti najmanj 20 m2 in širine najmanj 2,5 metre.

–Na ornem zemljišču velikosti do 0,5 hektarja mora biti vsaj ena zaplata golih tal velikosti 25 m2 in za vsakega nadaljnjega

0,5 hektarja ena dodatna zaplata (od 0,6 do 1,0 hektar vsaj dve zaplati, od 1,1 do 1,5 hektarja vsaj tri zaplate itd.).

–Izvaja se na območjih pojavljanja poljskega škrjanca na območjih Goričko, Pomurska ravan, Dravsko-Ptujsko-Središko

polje, Ljubljanska kotlina, Krško brežiško polje in Ljubljansko barje.

–Obtežba z živino ni relevantna.
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INP 8.9 Varstvo gnezd pribe (Vanellus vanellus)

Zahteve za izvajanje:

–Na osnovi spremljanja vedenja odraslih prib določi lokacijo gnezda.

–Na označenem delu njive niso dovoljena nobena dela s traktorjem ali drugo mehanizacijo, ki bi lahko poškodovala

gnezdo do datuma, ki omogoča uspešno gnezditev.

–V okolici gnezda lahko poteka normalna obdelava.

–Po določenem datumu je dovoljena normalna obdelava celotne njive.

–Izvaja se le na določenih območjih Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Ljubljanskega barja.

–Obtežba z živino ni relevantna.

Podpora na enoto se predvidi v obliki letnega plačila na gnezdo, vendar ker je v skladu z sedmim odstavkom 31. člena

uredbe EU (2021/2115) o strateških načrtih plačilo lahko vezano le na upravičen hektar se podpora na gnezdo izenači

s plačilom na upravičen hektar, kar pomeni,da je eno gnezdo vredno plačila za en hektar ne glede na velikost njive, 

kjer se gnezdo nahaja. 
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INP 8.10 Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih

Zahteve za izvajanje:

–V trajnih nasadih se za gnojenje z dušikom lahko uporabljajo samo organska gnojila.

–Kot izpolnjevanje zahteve se šteje tudi popolna opustitev gnojenja. 

– Izvaja se lahko na delu površin: intenzivnih sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov;

–Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije. 

–Obtežba z živino ni relevantna. 
– Upravičenec mora voditi evidenco o uporabi mineralnih in organskih gnojil na kmetiji.
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INP8.11 Ohranjanje biodiverzitete v trajnih nasadih

Zahteve za izvajanje:

V trajnih nasadih se izvajata vsaj dve od sledečih treh zahtev:

–zagotovi življenjski prostor za koristne organizme. Pri tem mora biti zagotovljen 1 življenjski prostor pri skupni površini 

trajnega nasada do 1 ha, 3 življenjske prostore pri skupni površini trajnega nasada od 1 do 5 ha in vsaj 4 življenjske 

prostore pri skupni površini trajnega nasada nad 5 ha. Predlagani življenjski prostori: skalnjak, hoteli za koristne 

organizme, drogovi za ujede, netopirnice, gnezdilnice za ptice, itd.; ali 

–izvaja košnjo ali mulčenje zelenega medvrstnega pasa, kamor se štejejo tudi brežine teras. Medvrstni pas nasadov se 

sme istočasno mulčiti oziroma kositi samo v vsakem drugem medvrstnem prostoru. Najkrajši možen čas med dvema 

mulčenjema ali košnjama mora biti vsaj tri tedne. 14 dni pred obiranjem nasada se lahko istočasno mulči ali kosi vse 

medvrstne prostor ali

–vzpostavijo cvetoči pas ali privabilne posevke na robu trajnih nasadov, ki mora predstavljati vsaj 5% površine TN. 

–Izvaja se lahko na delu površin: intenzivnih sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov;

–Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

–Obtežba z živino ni relevantna.

Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.
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SOPO - Shema za podnebje in okolje

Plačilo na ha (80% 
max vrednosti, razen 
za sheme št 1, 8 in 9 
=100% ter za shemo 
št. 3 prvo leto =80%, 
ostala leta =60%)

Ocenjena 
površina 2027 Vrednost

MAX   oz 100 
%vrednosti 
na ha- glede 
na kalkulacije

1. Ekstenzivno travinje 45,65 67.200 3.068.729,95 45,65

2. Tradicionalna raba travinja 129 16.300 2.106.723,13 161,29

3. Gnojenje z živinskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak-travinje 95,41 17.000 1.621.970,00 159,02

3. Gnojenje z živinskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak-njive 95,41 30.000 2.862.300,00 159,02

4. . Dodatki za zmanjšanje emisj amonijaka in TGP- krmni dodatki 

od 2024 dalje
60 10.400 (GVŽ) 624.600,00 75,0

4. Dodatki za zmanjšanje emisj amonijaka in TGP- inhibitorji od 

2024 dalje 60 14.500 870.000,00 75,0

5. Naknadni posevki in dosevki 138 22.400 3.083.478,40 172,00

6. Ozelenitev ornih površin prek zime 148 16.500 2.442.000,00 185,00

7. Konzervirajoča obdelava tal 18,24 27.000 492.480,00 22,80

8. Gole zaplate tal za poljskega škrjanca 60 4.000 240.000,00 60,00

9. Varstvo gnezd pribe 200 110 22.000,00 200,00

10. Gnojenje le z organskimi gnojili za zagotavljanje dušika v TN 312 5.000 1.560.000,00 390,00

11. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih 273,2 5.000 1.366.000,00 341,50



SEKTORSKE INTERVENCIJE



Upravičenci Upravičenci so različni glede na posamezno intervencijo oz. podintervencijo. Do podpore so lahko upravičeni: 

izbran izvajalec javnega naročila (v določenih primerih so končni upravičenci čebelarji); registrirano čebelarsko 

društvo; fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju RS ter izpolnjujejo predpisane 

pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu; vlagatelji, ki so vzpostavili čebelnjake za prenos znanja 

v čebelarstvu v okviru izvajanja Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022.

Splošen opis intervencij Z intervencijami se bo prispevalo k ohranjanje kranjske sivke, razvoju čebelarstva in povečanju konkurenčnosti 

sektorja čebelarstva kot tudi izboljšanju kakovosti čebeljih pridelkov, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in 

konkurenčnosti čebelarjev. 

Intervencije bodo imele vpliv tudi na pridelavo zdrave in kakovostne hrane, biotsko raznovrstnost, ohranjanje 

kulturne krajine in turizem. 

Podprte bodo naložbe v sodobnejše tehnologije, krepilo se bo znanje in razvoj čebelarstva, izvajale se bodo 

raziskave, omogočeno bo večje izkoriščanje čebelje paše, osveščalo se bo javnost o pomenu čebel in čebeljih 

pridelkih itd.

Oblika in stopnja 

podpore

Oblika podpore je odvisna od podintervencije: (1) povračilo upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali 

upravičencu, (2) pavšalni znesek, (3) strošek na enoto. Stopnja podpore se glede na intervencijo/podintervencijo 

razlikuje. Minimalna podpora znaša 60 %, maksimalna pa 100 % upravičenih stroškov (50 % EU sredstev/50 %

sredstev RS).

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA ČEBELE - EKJS
6 intervencij (zajema 21 podintervencij)

Razpoložljiva sredstva:
6.454.209 €



INTERVENCIJE EKJS

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA ČEBELARSTVO:

SI01 - Prenos znanja v čebelarstvu (706.991,70 evrov)
- Usposabljanje v čebelarstvu;
- Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel in 
- Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu. 

SI02 - Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom (1.852.324,40 evrov)
- Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme; 
- Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov;
- Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu;
- Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin in
- Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov.

SI03 - Vzreja čebeljih matic (753.491,20 evrov)
- Subvencioniranje vzreje čebeljih matic;
- Osnovna odbira in menjava čebeljih matic;
- Kakovost matic.



Sektorske intervencije za čebelarstvo:

SI04 - Raziskovalno delo na področju čebelarstva (1.661.131,60 evrov)
- Karakterizacija čebeljih pridelkov;
- Ugotavljanje učinkov masaže z medom;
- Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja;
- Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih 

projektov;
- Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev;
- Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze in
- Analiza čebeljih pridelkov.

SI05 - Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva (142.675,10 evrov)
- Promocija čebelarstva in
- Raziskava trga.

SI06 - Kakovost in varnost čebeljih pridelkov (1.377.936,00 evrov)
- Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom.



Upravičenci Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev priznane na podlagi Uredbe SUT z odobrenimi 
operativnimi programi.

Opis intervencij Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo so namenjene organizacijam proizvajalcem z odobrenimi
operativnimi programi. Izvajale se bodo v okviru 13 podintervencij in bodo prispevale k uresničevanju
zastavljenih sektorskih ciljev.

Namen podintervencij je prispevati k dvigu konkurenčnosti pridelovalcev sadja in zelenjave, povečanju
obsega proizvodnje, izboljšanju kakovosti pridelkov ter zmanjšanju stroškov pridelave.

Naložbe bodo spodbujale trajnostni razvoj in učinkovito gospodarjenje z naravnimi viri, za namen prilagajanja
podnebnim spremembam ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Spodbujali bomo promocijske aktivnosti z namenom povečanja deleža uživanja sadja in zelenjave. Intervencije
bodo blažile posledice kriz na trgu ter prispevale k vzdržnim dohodkom članov OP.

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA SADJE IN ZELENJAVO (sklad EKJS)
13 intervencij 

Razpoložljiva sredstva:
V primeru VTP 10.000.000€

= 410.000 €



SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA SADJE IN ZELENJAVO –
POSAMEZNE INTERVENCIJE, OBLIKA IN STOPNJA PODPORE:

Povračilo upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore se glede na intervencijo/podintervencijo razlikuje.

SI10.01 naložbe in raziskave:
a) Načrtovanje in organizacija proizvodnje: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU
b) Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo*
c) Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave*
d) Prilagoditev tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe*
e) Ohranjanje tal pri pridelavi sadja in zelenjave*
f) Izboljšanje kakovosti proizvodov: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU
g) Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU. Petdesetodstotna omejitev se poveča na 80 %,

če ti odhodki krijejo najmanj 5 % odhodkov v okviru operativnega programa.

* = stopnja podpore za vse okoljske intervencije: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU. Izjema: Petdesetodstotna omejitev se za odhodke,
ki so povezani s ciljem iz člena 46 (e) in (f) EU uredbe SN, poveča na 80 %, če ti odhodki krijejo najmanj 20 % odhodkov v okviru operativnega
programa.

SI10.02 svetovanje in tehnična pomoč: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU
SI10.03 usposabljanje in izmenjava dobrih praks: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU
SI10.05 promocija, obveščanje in trženje: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU
SI10.06 umik s trga za brezplačno razdelitev: do 100% stroškov s strani EU, financiranje do največ 5 % VTP
SI10.07 opustitev spravila: zneski nadomestil so izplačila na hektar in krijejo do 90% najvišje ravni podpore za umike s trga, ki niso namenjeni
brezplačni razdelitvi.
SI10.08 zavarovanje letine in proizvodnje: do 50 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačajo pridelovalci



SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA SADJE IN ZELENJAVO (sklad EKJS)

Operativni program je sestavljen iz intervencij za sadje in zelenjavo. Organizacija proizvajalcev predloži operativni program v odobritev. 

Operativni program mora slediti naslednjim zahtevam:
a) vsaj 15 % odhodkov zajemajo intervencije, ki so povezane z okoljskimi cilji
b) operativni program zajema tri ali več ukrepov, ki so povezani z okoljskimi cilji
c) vsaj 2 % odhodkov zajema intervencije, ki so namenjene raziskavam in razvojem
d) odhodki za intervencije iz vrst kriznih ukrepov ne presegajo ene tretjine skupnih odhodkov

• Izvedba operativnega programa se financira iz operativnega sklada, ki ga ustanovi OP

Financiranje operativnega sklada (primer: vrednost tržne proizvodnje OP = 10.000.000 EUR):
finančni prispevki članov OP (410.000 EUR oz. 4,1 % VTP )
finančna pomoč Unije (410.000 EUR)

enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov članov OP, omejena na 50% dejansko nastalih stroškov (v posebnih
primerih povečanje na 80% do 100%)
največ 4,1% vrednosti tržne proizvodnje (v posebnih primerih povečanje na 4,6%)

nacionalna finančna pomoč (328.000 EUR)
DČ dodeli v regijah, kjer stopnja organiziranosti nižja od 20%
znaša največ 80% finančnih prispevkov članov in do 10% vrednosti tržne proizvodnje



SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA VINO

3 intervencije, enake kot v obstoječem podpornem programu za vino

Do vključno l.2023 se intervencije izvajajo še v skladu s podpornim programom 2019-2023;
po 2023 ni bistvenih sprememb – letna ovojnica 4.849.000 €

Razpoložljiva sredstva:
+19.396.000€

Upravičenci Upravičenci so lahko vinogradniki in vinarji, združenja najmanj dveh pridelovalcev vina, organizacije 
proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, strokovne 
vinogradniško-vinarske organizacije ali osebe javnega prava, katerih člani so pridelovalci vina.

Opis intervencij Namen intervencij je predvsem povečati konkurenčnost vinogradnikov, zmanjšanje stroškov pridelave
vina, izboljšati kakovost pridelka, spodbujati vinogradništvo na tipičnih vinorodnih legah, podpora različnim
dejavnostim promocije na tretjih trgih kar bo pripomoglo k povečanju prepoznavnosti in ugledu
slovenskih vin in povečanju izvoza vin v tretje države.

Namen tudi informiranje potrošnikov o shemi zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb za
vina ter informiranje o odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola.



SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA VINO - 3 intervencije
vsi pogoji v uredbi, brez JR:

• SI07 PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMETITEV VINOGRADOV (3.498.000 €/leto)
Upravičenci: vinogradniki z vsaj 0,5 hektar vinogradov (0,3 hektar na razdrobljenih območjih)
Pogoji: prestrukturiranje vsaj 0,1 hektar vinograda na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev v.trte
Upravičeni stroški: stroški prestrukturiranja + nadomestilo za izgubo dohodka (na podlagi pavšalov) 
Stopnja sofinanciranja: do 50% (75% v manj razvitih regijah)

• SI08 PROMOCIJA VINA V TRETJIH DRŽAVAH (1.200.000 €/leto)
Upravičenci: vinarji z vsaj 30.000 litri letne pridelave vina (15.000 litrov za ekološke), združenja najmanj dveh vinarjev z 
vsaj 75.000 litri, OP-ji, strokovne organizacije
Pogoji: izvajanje promocijskih dejavnosti v 3.državah (oglaševanje, sejmi, raziskave, seminarji)
Upravičeni stroški: stroški izvedenih dejavnosti (na podlagi računov; pavšali za splošne stroške) 
Stopnja sofinanciranja: 50%

• SI09 UKREPI INFORMIRANJA O VINIH UNIJE V DRŽAVAH ČLANICAH (151.000 €/leto)
Upravičenci: združenja najmanj dveh vinarjev, OP-ji, strokovne organizacije, osebe javnega prava
Pogoji: izvajanje obveščanja potrošnikov o sistemih EU za označevanje porekla in o odgovornem uživanju vina 
(oglaševanje, obveščanje na prireditvah, sejmih, razstavah)
Upravičeni stroški: stroški izvedenih dejavnosti (na podlagi računov; pavšali za splošne stroške) 
Stopnja sofinanciranja: 50%



INTERVENCIJE EKSRP – RAZVOJ PODEŽELJA



Intervencije za razvoj podeželja

IRP01 - Plačilo za naravne ali druge omejitve
IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo 
kmetijskih gospodarstev 
IRP03 - Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za 
trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP04 - Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij
IRP05 - Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP06 - Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP07 - Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP08 - Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP09 - Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva
IRP10 - Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju



Intervencije za razvoj podeželja

IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
IRP12 - Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških 

proizvodih
IRP13 - Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 - Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP15 - Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih 
IRP16 - Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih
IRP17 - Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil
IRP18.01 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Podnebne spremembe (KOPOP_PS)
IRP18.02 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Naravni viri (KOPOP_NV)
IRP18.03 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK)
IRP19 - Ekološko kmetovanje
IRP20 - Plačila NATURA 2000



Intervencije za razvoj podeželja

IRP21 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno 
uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
IRP22 - Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih 
podintervencij
IRP24 - Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
IRP25 - Intervencija Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine
IRP26 - LEADER
IRP27 - Biotično varstvo rastlin
IRP28 - Dobrobit živali
IRP29 - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih 
zahtev s področja dobrobiti rejnih živali



Intervencije za razvoj podeželja

IRP 30 - Medgeneracijski prenos znanja
IRP31 - Podpora za projekte EIP
IRP32 - Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev
IRP33 - Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih
IRP34 - Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu
IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in 
tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo
IRP36 - Naložbe v obnovljive vire energije
IRP37 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih
habitatov
IRP38 - Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in 
podnebno 
IRP39 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti
IRP40 - Individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme
IRP41 - Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov
IRP42 - Lokalne pasme
IRP43 - Ekološko čebelarjenje



OMD, 21,53 %

Okoljske, podnebne in 
druge upravljalske

obveznosti, 29,49 %

Naložbe,  Naložbe v 
namakanje, 33,32 %

Sodelovanje 7,27 %
(od tega LEADER 3,99 %) 

Mladi kmetje, 
4,24 %

Izmenjava znanja in 
informiranje, 0,99%

Natura 2000, 
0,24%

Tehnična pomoč, 2,92 
%

Grafikon prikazuje EKSRP EU + SLO SREDSTVA – celoten II. steber

Porazdelitev sredstev v okviru intervencij za razvoj podeželja



OKOLJE

OMD

KOPOP_PS

KOPOP_NV

KOPOP_BK

Ekološko kmetovanje

Ekološko čebelarjenje

Lokalne pasme in 
sorte

Plačila NATURA 2000

Biotično varstvo 
rastlin

Dobrobit živali

Ohranjanje, 
trajnostna raba in 
razvoj rastlinskih 
genskih virov v 

kmetijstvu

NALOŽBE

NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 

(Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, 
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih, 

Kolektivne naložbe, Naložbe v razvoj in dvig 
konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških 

kmetij)

Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih 
zemljišč

NALOŽBE V NAMAKALNE SISTEME 

(Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom in tehnološke 
posodobitve, Individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme in 

tehnološke posodobitve)

NALOŽBE V GOZDARSTVO 

(Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, Naložbe v nakup nove mehanizacije in 
opreme za delo v gozdu, Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, 

Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva, Naložbe v sanacijo in 
obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah)

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE 

(Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, Naložbe v 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov, 

Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij
SN 2023-2027, Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno 
uporabo hranil in trajnostno rabo FFS, Naložbe v učinkovito rabo dušikovih 
gnojil, Intervencija Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 

dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine, 
Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s 

področja dobrobiti rejnih živali)

MLADI KMETJE

Podpora za 
vzpostavitev 

gospodarstev mladih 
kmetov

SODELOVANJE

Podpora za novo 
sodelovanje v shemah 

kakovosti

Regijski pristop 
povezovanja lokalnih 

proizvodov s 
poudarkom na 

ekoloških proizvodih

LEADER

Testiranje 
naravovarstvenih 

ukrepov na 
zavarovanih območjih

Spodbujanje 
kolektivnih oblik 

sodelovanja v 
kmetijskem in 

gozdarskem sektorju

Podpora za dejavnosti 
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promocije proizvodov 
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Medgeneracijski prenos 
znanja

Izmenjava znanj in 
prenos informacij ter 

usposabljanje 
svetovalcev

Podpora za projekte EIP

Konzorciji institucij 
znanja v podporo 

prehodu kmetijstva v 
zeleno, digitalno in 

podnebno nevtralno



INTERVENCIJE EKSRP – NALOŽBE



IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in 

tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo KG

IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in 

tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo

IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za 

skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in 

razvoj močnih in odpornih verig vrednosti

IRP04 – Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti 

in tržne naravnanosti ekoloških kmetij

IRP40 – Izgradnja individualnih namakalnih 

sistemov (NS) in namakalna oprema

IRP13 – Izgradnja NS za več uporabnikov

IRP05 – Izvedba agromelioracij in komasacij 

kmetijskih zemljišč

IRP06, IRP07, IRP08, IRP09 – gozdarski sklop 

intervencij: gozdna infrastruktura, gozdarska 

mehanizacija, predelava lesa in gozdne 

drevesnice 

IRP16 – Naložbe v 

prilagoditev na 

podnebne spremembe 

pri trajnih nasadih

IRP36 - Naložbe v 

obnovljive vire energije

IRP17 – Naložbe v 

učinkovito rabo 

dušikovih gnojil

IRP15 – Naložbe v 

sanacijo in obnovo 

gozdov po naravnih 

nesrečah…

IRP14 – Tehnološke 

posodobitve 

namakalnih sistemov, 

ki so namenjeni več 

uporabnikom

IRP21 - Naložbe v 

nakup kmetijske 

mehanizacije in 

opreme za optimalno 

uporabo hranil in 

trajnostno rabo FFS

IRP41 – Tehnološke 

posodobitve 

individualnih 

namakalnih sistemov

IRP37 – Naložbe v 

nakup mehanizacije in 

opreme za spravilo 

traviščnih habitatov

IRP22 – Neproizvodne 

naložbe, povezane z 

izvajanjem 

naravovarstvenih 

podintervencij

(ureditev ekstenzivnih 

pašnikov, ureditev 

mejic, suhozidov in 

drugih krajinskih 

značilnosti, ureditev 

zaščite živali pred 

napadi zveri, ureditev 

travniških sadovnjakov)

IRP25 – Naložbe v 

vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti, 

vključno z 

biogospodarstvom

IRP29 – Naložbe v 

prilagoditev kmetijskih 

gospodarstev izvajanju 

nadstandardnih zahtev s 

področja dobrobiti rejnih

živali (govedo, prašiči, 

drobnica, perutnina, konji)



SKUPNI POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA VSE NALOŽBENE 
INTERVENCIJE

Upravičenci Majhne kmetije: SO od vključno 4.000 EUR do 12.000 EUR.
Omejitev glede kandidiranja na JR: Upravičenci lahko pridobijo podporo iz naslova nepovratnih
sredstev samo za eno naložbo za isti namen. Izjema od tega pravila velja za intervencijo IRP16 –
Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih.

Druga skupna 
določila

Vpliv naložbe na okolje: PVO – za vse posege v okolje, če so preseženi pragovi. Za posege, s katerimi se
ne preseže pragove PVO, pa bi lahko imeli bistven vpliv na varovana območja, se pridobi mnenje organa,
pristojnega za varstvo narave.

Varstvo kulturne dediščine: Soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.

Lastna poraba OVE za KMG in ŽPI: skupna količina proizvedene energije iz OVE ne presega porabe
energije na gospodarstvu v istem letu.

Druga skupna določila:
• Neupravičene naložbe in stroški
• Zahtevne/enostavne naložbe
• Splošni pogoji za vlagatelja (vpis v RKG, zbirna vloga)
• Razne omejitve pri odobravanju sredstev (najvišje priznane vrednosti, splošno glede pavšalov,

neupravičeni stroški, kumulacije pomoči),
• Opredelitev velike infrastrukture
• …



SKUPNI POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA VSE 
NALOŽBENE INTERVENCIJE

Oblika in 
stopnja
podpore

Omejitev javne podpore v obliki nepovratnih sredstev za naložbe v primarno kmetijsko
proizvodno, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičenci lahko v programskem obdobju 2023-2027 pridobijo maksimalno:
- v primarno kmetijsko proizvodnjo 800.000 evrov oz. 60.000 evrov za naložbe majhnih kmetij;
- v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

1.500.000 evrov za upravičence, ki so kmetije in mikropodjetja
3.000.000 evrov za upravičence, ki so mala podjetja
5.000.000 evrov za upravičence, ki so srednje velika in velika podjetja.



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027, ki 
vključujejo trajne nasade, rastlinjake in OVE

Trajni 
nasadi

Rastlinjaki

OVE

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•a) podintervencija za majhne kmetije  

•b) podintervencija za kmetije in c) podintervencija za podjetja

• IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih

• A) podintervencija: Kmetije

• B) podintervencija: Pravne osebe in sp

• C) podintervencija: Naravne nesreče pri trajnih nasadih za vse upravičence

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… 

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij 

•IRP36 – Naložbe v obnovljive vire energije

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•IRP03 – Kolektivne naložbe

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij

•IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih

•IRP25 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z 
biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine

•IRP29 – Naložbe v prilagoditev KMG izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov..



Mehanizacija •IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•a) za majhne kmetije (mehanizacije za gorske kmetije, mehanizacija za optimalno 
rabo hranil, mehanizacija za direktno aplikacijo gnojevke v tla, ipd., 

•b) za kmetije in c) za podjetja: mehanizacija za gorske kmetije, mehanizacija za 
spravilo rastlinskih pridelkov (kolektivne in individualne naložbe, racionalna raba), 
oprema za protislansko zaščito, ki ni del namakalnega sistema

•IRP37 – Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih
habitatov (mehanizacija za spravilo krme iz travinja)

•IRP21 – Nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo 
FFS 

•IRP 17 – Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil mehanizacija za direktno aplikacijo 
gnojevke v tla

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij (mehanizacija za ekološko pridelavo)

Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027, ki 
vključujejo mehanizacijo



Krožno in 
biogospodarstvo

Izgradnja 
namakalnih 

sistemov

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Poseben sklop za vse 
upravičence)

•IRP03 – Kolektivne naložbe 

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…(poseben sklop za vse 
upravičence, do 50% UPS)

•IRP25 - Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

•IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Izgradnja individualnih 
NS in namakalna oprema sočasno z ureditvijo trajnih nasadov oz. rastlinjakov, za vse 
upravičence)

•IRP40 – Izgradnja individualnih namakalnih sistemov in namakalna oprema

•IRP13 – Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

•IRP41 – Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov 

•IRP14 – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov za več uporabnikov 

•IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih -
tehnološke posodobitve individualnih NMS in namakalna oprema sočasno z 
ureditvijo trajnih nasadov posajenih z odpornimi sortami, za kmetije in kmetijska 
podjetja

Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027, ki 
vključujejo krožno in biogospodarstvo in namakalne 
sisteme

Tehnološka 
posodobitev 
namakalnih 

sistemov



Predelava

Gradnja in 
rekonstrukcija 

hlevov

Kolektivne 
naložbe

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (majhne kmetije do 50 %
upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP03 – Kolektivne naložbe (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP25 – Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – dopolnilne 
dejavnosti

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (za prilagoditev izvajanju 
nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali za majhne kmetije)

•IRP29 – Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih 
zahtev s področja dobrobiti rejnih živali 

•IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg 
in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti (distribucijski centri tudi za predelavo, 
kadar ne presega 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (nakup kmetijske 
mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov)

Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027, ki 
vključujejo predelavo, gradnjo in rekonstrukcijo hlevov 
ter kolektivne naložbe



IRP02 - NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Upravičenci Upravičenci do nepovratnih sredstev:
• nosilci majhnih kmetij,
• nosilci kmetijskih gospodarstev,
• skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v nakup

kmetijskih mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov.

Opis intervencije Podpirajo se naložbe na gorskih območjih (mehanizacija, skladišča za krmo, pašniki, infrastruktura, objekti, skladišča..), v
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, v ureditev trajnih nasadov, v ureditev skladišč in
hladilnic za namen prve prodaje, v krožno gospodarstvo (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe -
obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije,…), v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih
pridelkov (*le tu je predvidena kolektivna naložba), naložbe v digitalizacijo.

Pri MAJHNIH kmetijah je širši nabor možnih naložb: podpirajo se tudi naložbe v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev za izvajanje nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti živali, v nakup kmetijske mehanizacije za
optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS, neproizvodne naložbe, v zmanjšanje izpustov TGP iz
kmetijstva ter v predelavo & trženje kmetijskih proizvodov (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe).

Oblika in stopnja podpore
Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki
se lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov do največ 50 %
upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
60.981.458 €

SC 2

NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 

MAJHNE KMETIJE: 
Dopustna tudi 

predelava & trženje 
+ neproizvodne 

naložbe, če < 50 % 
upravičenih 

stroškov naložbe.

Posebna 
linija 

financiranja 
za majhne 
kmetije!

POGOJ: 
Pogodbena 

vezava 
proizvodnje 

[25 %] 



Upravičenci • organizacije proizvajalcev,
• skupine proizvajalcev,
• zadruge in
• agrarne skupnosti,
ki izvajajo kolektivne naložbe na področju prve prodaje kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali
predelovalcem oziroma predelave & trženja kmetijskih proizvodov, za potrebe svojih članov.

Opis intervencije Naložbe v skladiščenje in predelavo kmetijskih proizvodov bodo upravičencem omogočile zmanjšanje 
ponudbe v obdobju presežkov na trgu (in nižjih cen na trgu) ter s tem upravičencem zmanjšale nihanja 
prodajnih cen.
Upravičene so naložbe v digitalizacijo.
Upravičene so tudi naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, kadar njihova vrednost ne
presega 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.
Krožno in biogospodarstvo v višini do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe.
Upravičene so tudi naložbe v krožno gospodarstvo in OVE, v višini do 50 % upravičenih stroškov celotne
naložbe, če gre za namene naložb, ki so identični IRP 36. Sicer ni omejitev. Je lahko samostojna naložba.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe. Najnižji znesek podpore znaša

10.000 eurov na vlogo.

IRP03 - KOLEKTIVNE NALOŽBE V KMETIJSTVU ZA SKUPNO 
PRIPRAVO KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA TRG IN RAZVOJ 
MOČNIH IN ODPORNIH VERIG VREDNOSTI PRESKRBE S HRANO

Razpoložljiva sredstva:
12.388.702 €

SC 2



Upravičenci • nosilci kmetijskih gospodarstev (ki so fizične osebe, brez majhnih kmetij).

Upravičenec ima v ekološko pridelavo vključeno najmanj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma
ima v ekološko rejo vključeno najmanj 50 % ekvivalenta GVŽ rejnih živali na kmetijskem
gospodarstvu.

Opis intervencije

Predmet podpore je nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave hrane, nakup in
postavitev rastlinjakov (vključno z izgradnjo vodnega vira, pridobivanju OVE in namakanja), ureditev
trajnih nasadov, ki se lahko izvedejo sočasno z izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter
naložbe v digitalne tehnologije.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko

poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ 50
% upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

IRP04 - NALOŽBE V RAZVOJ IN DVIG KONKURENČNOSTI 
TER TRŽNE NARAVNANOSTI EKOLOŠKIH KMETIJ

Razpoložljiva sredstva:
4.115.808 €

SC 2



IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, 
vključno z digitalizacijo 

Upravičenci nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pravne osebe in
samostojni podjetniki posameznik, ki so registrirani za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov.

Opis intervencije Predmet podpore so individualne naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge
I k Pogodbi, pri čemer je rezultat proizvodnega procesa lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni
prilogi vključno z ureditvijo skladišč in hladilnic za namen predelave ali trženja kmetijskih
proizvodov. Poleg tega bodo podprte tudi naložbe v krožno gospodarstvo (v višini do 50 %
upravičenih stroškov celotne naložbe, če gre za naložbe identične IRP36, sicer ni omejitev) in sicer zlasti:
naložbe v OVE in URE, naložbe v ponovno uporabo stranskih proizvodov, naložbe v proizvodnjo bioplina,
naložbe v zmanjšanje rabe vode, ponovno uporabo odpadne vode ali uporabo meteorne vode, naložbe,
namenjene zmanjšanju odpadkov in odpadne hrane, naložbe v recikliranje ter naložbe, povezane z
zmanjševanjem embalaže (zlasti plastične embalaže) in uvajanjem biorazgradljive embalaže in embalaže iz
recikliranih materialov, naložbe v večjo snovno učinkovitost in rabo trajnostnih materialov (npr. lesa).

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko

poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ
50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
88.350.406 € 

SC 2

Pogoj glede 
odkupa vhodne 
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za zahtevne 
naložbe



Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.
ter nosilci majhnih kmetij => le za podintervencijo Naravne nesreče pri trajnih nasadih.

Opis intervencije Intervencija vključuje tri podintervencije: A. Fizične osebe (kmetije), B. Pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki ter C. Naravne nesreče pri trajnih nasadih. 
Predmet podpore so naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev intenzivnih trajnih 
nasadov ter travniških sadovnjakov, ki se lahko izvedejo s sočasno z naložbo v nakup in 
postavitev mrež proti toči in je v celoti posajen s sortami, ki so odporne na podnebne 
spremembe oziroma tehnološko posodobitvijo individualnih namakalnih sistemov in nakupom 
opreme za namakanje oziroma oroševanje ter obnova potenciala kmetijske proizvodnje, 
prizadetega zaradi naravne nesreče ali izjemnih pojavov pri trajnih nasadih. 

Upravičene so tudi naložbe v OVE za potrebe namakanja oziroma v fotovoltaične panele, ki 
nadomeščajo mreže proti toči, v višini do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 50 %, ki se lahko poveča za 10 % za naložbe 

na OMD ter za 15 % za naložbe mladih kmetov, do največ 75 % upravičenih stroškov naložbe. 
Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. 

IRP16 - NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH

Razpoložljiva sredstva:
40.582.400 €

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE/PODNEBJE 
SC 4



Upravičenci
Upravičenci do podpore za naložbe iz sklopov a) in c) so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen
nosilcev majhnih kmetij), za naložbe in sklopa b) pa pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so registrirani za predelavo kmetijskih proizvodov.

Opis intervencije
Naložbe v obnovljive vire energije vključuje naslednje sklope naložb:
a) naložbe v ureditev mikrobioplinarn na kmetijskih gospodarstvih,
b) naložbe v nakup opreme za proizvodnjo biometana,
c) naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.
Pri naložbah v ureditev mikrobioplinarn so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji
najmanj 50 GVŽ.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 65 % upravičenih stroškov naložbe.

IRP36 - NALOŽBE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Razpoložljiva sredstva:

10.088.000 €

SC 4



Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij),  
ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov. 

Opis intervencije Predmet podpore so individualne naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena
gnojenju z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak in ureditev nadstandardnih zunanjih,
zaprtih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila (za KMG z vsaj 50 GVŽ) ter zatesnitev
obstoječih lagun za živinska gnojila (za KMG z vsaj 50 GVŽ). Dopustne le nadstandardne
kapacitete za živinska gnojila.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki

se lahko poveča za 10 % za naložbe na OMD ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do
največ 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na
vlogo.

IRP17 - NALOŽBE V UČINKOVITO RABO DUŠIKOVIH 
GNOJIL

Razpoložljiva sredstva:
3.998.124 €

SC 4



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen za nosilce majhnih kmetij), ki se
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij
SN 2023-2027 (npr. SOPO, cel KOPOP: 18.01, 18.02, 18.03, N2000) oziroma se bodo vključili v njihovo
izvajanje najkasneje do zaključka naložbe.

Opis
intervencije

Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in
trajnostno rabo FFS.

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov. Najnižji znesek 
podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. Upravičenci  lahko prejmejo v programskem obdobju 2023-2027 
največ 200.000 evrov javne podpore.

IRP21 - NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA OPTIMALNO 
UPORABO HRANIL IN TRAJNOSTNO RABO FFS

Razpoložljiva sredstva:
3.009.505 €

SC 5

NALOŽBE ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI



Upravičenci Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov.

Podprta bodo kmetijska gospodarstva, ki so vključena oz. se bodo vključila v izvajanje naravovarstvenih
podintervencij iz SN 2023-2027, programiranih na podlagi 31., 70. in 72. člena Uredbe (EU) 2021/2115
o strateških načrtih.

Opis
intervencije Podpirajo se naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme s travinja.

Kmetijska mehanizacija se lahko uporablja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za
obdobje 2023 do 2027.

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih in za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ 50 % 
upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027 lahko 
upravičenci prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije. 

IRP37 - NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA UPRAVLJANJE 
TRAVIŠČNIH HABITATOV 

Razpoložljiva sredstva:
2.399.985 €

SC 6
NALOŽBE PRISPEVAJO K VARSTVU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih
podintervencij SN 2023-2027 oziroma se bodo vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka
naložbe.

Opis intervencije Vključuje štiri podintervencije po namenih naložb:
A. Neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov (na območju Nature 2000)
B. Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti (na

območju Nature 2000, območja z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti, ter območja,
kjer je izkazana največja erozivnost tal)

C. Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite živali na paši pred napadi velikih zveri (območja
velikih zveri)

D. Neproizvodne naložbe v ureditev travniških sadovnjakov (na območju Nature 2000, območja
z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti, ter območja, kjer je izkazana največja erozivnost
tal)

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se
lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov.
Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027 lahko
upravičenci prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije.

IRP22 - NEPROIZVODNE NALOŽBE, POVEZANE Z IZVAJANJEM 
NARAVOVARSTVENIH PODINTERVENCIJ SN 2023-2027

Razpoložljiva sredstva:
3.503.200 €

SC 6



Upravičenci Upravičenec do podpore je nosilec nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Opis intervencije Intervencija bo prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za ohranitev ali ustvarjanje novih delovnih 
mest na podeželskih območjih, predvsem pa diverzifikacijo dohodkov kmetijskim gospodarstvom.
Z intervencijo se bo podpiralo različne nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot npr. 
dejavnosti v turizmu, dejavnosti predelave in dodajanje vrednosti lesu, proizvodne in storitvene 
dejavnosti, proizvodnja električne in toplotne energije iz OVE, itd.

Upravičeni stroški: stroški gradnje, obnove nepremičnin, nakup opreme in naprav, OVE, …

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb. 
Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in 
se lahko poveča za:
– 5 % za naložbe v biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije;
– 5 % za naložbe mladih kmetov;
– 5 % za naložbe ekoloških kmetov;
– 5 % za majhne gorske kmetije;
– 10 % za naložbe v objekte s statusom kulturne dediščine.

Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov 
naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo. Gre za pomoč po pravilu de 
minimis gospodarstva. 

IRP25 - PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI, 
VKLJUČNO Z BIOGOSPODARSTVOM IN V OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Razpoložljiva sredstva:
8.998.011 €

SC 8
NALOŽBE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se ukvarjajo s 
pridelavo kmetijskih proizvodov. 

Opis
intervencije

Intervencija se izvaja v prašičereji, govedoreji, reji drobnice, reji kopitarjev in perutninarstvu. 
Upravičene so naložbe, namenjene prilagoditvi KMG nadstandardnim zahtevam dobrobiti rejnih živali:
– ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, ureditev ogrevanja hlevov na OVE ter ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev pašnikov in obor za nadzorovano pašo domačih živali, 
– ureditev dvorišč in hlevskih izpustov,
– naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje stike prašičev z divjimi prašiči v skladu s predpisi, ki 
urejajo biovarnostne ukrepe.
Upravičenec mora zagotoviti obseg skladiščih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil za najmanj devet 
mesečno skladiščenje. Do podpore niso upravičene skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ki ne presegajo 
minimalnih zahtev iz nitratne direktive. Upoštevajo se normativi za nadstandardne zahteve za rejo živali iz 
intervencije IRP28 Dobrobit živali. Za reje živali, za katere se intervencija IRP28 ne izvaja, se upošteva 80 % 
normativov za ekološko rejo živali iz predpisov EU. 

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov. Najnižji znesek 
podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. 

IRP29 - PODPORA ZA NALOŽBE V PRILAGODITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
IZVAJANJU NADSTANDARDNIH ZAHTEV S PODROČJA DOBROBITI REJNIH ŽIVALI

Razpoložljiva sredstva:
64.944.372 €

SC 9
NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE KMETIJSTVA ZA POTREBE DOBROBITI ŽIVALI 



Upravičenci
Upravičenci do podpore so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Opis intervencije
Podpirajo se naložbe v izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč in agromelioracij na 
komasacijskih območjih.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna podpora.
Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne
podpore je 2.000 eurov na vlogo.

IRP05 - IZVEDBA AGROMELIORACIJ IN KOMASACIJ 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Razpoložljiva sredstva:
10.770.200 €

AGROMELIORACIJE IN KOMASACIJE
SC 2



Upravičenci
Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije Predmet podpore je vzpostavitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), postavitev
odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije)
vključno z opremo, transformatorske postaje ter dovodnega omrežja (primarni in
sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti.

Predmet podpore je tudi morebitno dovodno omrežje med vodnim virom in območjem
namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je kot pavšalna podpora (uporaba poenostavljenih oblik stroškov).
Stopnja javne podpore je 100 odstotkov pri investiciji Izgradnja namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom. Najnižji znesek javne podpore je 10.000 eurov na vlogo.

IRP13 - IZGRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI 
VEČ UPORABNIKOM

Razpoložljiva sredstva:
8.975.150 €

NALOŽBE V NAMAKALNE SISTEME
SC 2



IRP14 - TEHNOLOŠKE POSODOBITVE 
NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ 
UPORABNIKOM

Upravičenci
Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije Predmet podpore so naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se
zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. S
tehnološkimi posodobitvami se obstoječi namakalni sistemi posodobijo in prilagodijo
klimatskim in ekonomskim razmeram. Do podpore so upravičeni javni in zasebni
namakalni sistemi.
Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega
objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo,
transformatorske postaje ter dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni
razvod), ki se zaključi s hidranti.

Oblika in stopnja
podpore Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna podpora.

Stopnja javne podpore je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za tehnološke
posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Razpoložljiva sredstva:
7.000.000 €

SC 5



IRP40 – IZGRADNJA INDIVIDUALNIH NAMAKALNIH 
SISTEMOV IN NAKUP NAMAKALNE OPREME

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Opis intervencije Predmet podpore je vzpostavitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), postavitev
odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije)
vključno z opremo, transformatorske postaje ter izgradnje dovodnega omrežja (primarni in
sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti. Predmet podpore je tudi nakup
namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov
na enoto). Stopnja javne podpore znaša 50 % pri investicijah: izgradnja individualnih
namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme, saj se individualni namakalni sistemi in
namakalna oprema štejejo kot investicija na kmetijsko gospodarstvo. Do dodatnih 10 %
javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoj za mlade kmete. Do dodatnih
5 % javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki imajo več kot 50 % površin vključenih v
intervenciji KOPOP in/ali EK. Najnižji znesek podpore je 2000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
3.590.000 €

SC 2



IRP41 - TEHNOLOŠKE POSODOBITVE 
INDIVIDUALNIH NAMAKALNIH SISTEMOV

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Opis intervencije Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega
objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo, 
transformatorske postaje, dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod), 
ki se zaključi s hidranti, ter nakup nove namakalne opreme.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov
na enoto). Stopnja javne podpore znaša 50 odstotkov pri investiciji Tehnološke
posodobitve individualnih namakalnih sistemov, saj se individualni namakalni sistemi
štejejo kot investicija na kmetijsko gospodarstvo. Najnižji znesek javne podpore je 2.000
eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
1.000.000 €

SC 5



Upravičenci
fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov, agrarne skupnosti ter lokalne
skupnosti (občine).

Opis intervencije Z intervencijo želimo odpreti gozdove do optimalne odprtosti, saj s tem zmanjšajo spravilni
stroški in poveča konkurenčnost lastnikov gozdov na trgu z gozdno lesnimi sortimenti.
Gozdne prometnice predstavljajo na določenih območjih Slovenije edino povezavo do
kmetij. Intervencija bo omogočala tudi ureditev protipožarne infrastruktura. Na gozdnih
vlakah se bo izvedlo protierozijsko vzdrževanje, kar bo prispevalo k zamanjšanju erozijskih
pojavov v gozdu. Vsa dela na gozdnih prometnicah se bodo izvedla v soglasju vseh
soglasodajalcev, tako s področja varovanja narave, okolja, kulturne dediščine. Prav tako so
morajo dela izvajati v skladu z omejitvami in pogoji iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi,
ki zagotavljajo načela trajnostnega gospodarjenja. S temi naložbami želimo izboljšati
uspešnost gozdarskega sektorja.

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 50 % upravičenih stroškov. Nepovratna
podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 500 eur na vlogo. V
programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne
podpore.

IRP06 - NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE

Razpoložljiva sredstva:
3.590.672 €

NALOŽBE V GOZDARSTVO 
SC 2



Upravičenci pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne, pašne skupnosti, skupine lastnikov
gozdov, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, skupine proizvajalcev s
področja gozdarstva ter podjetja, ki so MSP.

Opis intervencije Z intervencijo želimo predvsem intenzivirati gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih
gozdovih, povečati sečnjo, profesionalizirati dela v gozdovih in zmanjšati število delovnih
nesreč pri delu v gozdu ter uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za delo v
gozdovih. Spravilo po tleh želimo nadomestiti s spravilom po kolesih. S temi naložbami
želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja.

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov. Nepovratna
podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 1.000 eurov na vlogo. V
programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne
podpore.

IRP07 - NALOŽBE V NAKUP NOVE MEHANIZACIJE 
IN OPREME ZA DELO V GOZDU

Razpoložljiva sredstva:
18.399.206 €

SC 2



Upravičenci

gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci dopolnilne
dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Opis intervencije

Z intervencijo želimo vzpostaviti ustrezno velike, sodobne obrate za pred industrijski obseg
predelave lesa in posodobitev proizvodnje obstoječih obratov, ki vsebuje tudi digitalizacijo.
S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja

Oblika in stopnja
podpore Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov. Nepovratna

podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 1.000 eurov na vlogo. V
programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne
podpore.

IRP08 - INTERVENCIJA NALOŽBE V PRIMARNO 
PREDELAVO LESA IN DIGITALIZACIJO

Razpoložljiva sredstva:
8.975.394 €

SC 2



Upravičenci
fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano drevesničarsko dejavnost

Opis intervencije Z intervencijo želimo podpreti naložbe v nakup nove specializirane mehanizacije oziroma
opreme za gozdno semenarstvo, kontejnersko vzgojo, vzgojo gozdnega drevja, in izgradnjo
rastlinjakov. S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja saj ustrezen
in kakovosten sadilni material je pogoj za uspešno obnovo gozda.

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov. Nepovratna
podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov.

IRP09 - NALOŽBE V USTANOVITEV IN RAZVOJ 
GOZDNEGA DREVESNIČARSTVA

Razpoložljiva sredstva:
1.795.000 €

SC 2



Upravičenci Nakup sadik gozdnega materiala in materiala za zaščito sadik: Izvajalec za nakup sadilnega
materiala in materiala za zaščito sadik je Zavod za gozdove Slovenije, ki izvrši tudi distribucijo
materiala do upravičencev, lastnikov gozdov.
Dela za odpravo škode, obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov
na poškodovanih območjih: Upravičenci do podpore za dela odprave škode, obnove gozda ter
vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov na poškodovanih območjih so zasebni in
javni lastniki gozdov ali solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti), ki oddajo vlogo za izplačilo
sredstev. Te upravičence lahko zastopa tudi Zavod za gozdove Slovenije.
Ureditev vlak, nujnih za izvedbo sanacije gozdov: Upravičenci do podpore za ureditev vlak,
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov so lastniki in solastniki gozdov ter lokalne skupnosti
(občine)

Opis intervencije Izvedla se bodo dela za odpravo škode in obnovo v naravnih nesrečah poškodovanega gozda ter
uredile vlake potrebne za izvedbo sanacijo gozdov. Z intervencijo blažimo tudi podnebne
spremembe ker obnovimo poškodovan gozd, torej površina gozdov se ne zmanjšuje. Gozdovi
namreč predstavljajo enega glavnih skladišč CO2.

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 100 % upravičenih stroškov. Nepovratna
podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba poenostavljenih
oblik stroškov. Najnižji znesek podpore pri podintervenciji Ureditev vlak potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov znaša 500 eur na vlogo. V programskem obdobju 2023–2027 lahko upravičenec
prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

IRP15 - NALOŽBE V SANACIJO IN OBNOVO GOZDOV PO NARAVNIH 
NESREČAH IN NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMERAH

Razpoložljiva sredstva:
4.000.004 €

SC 4



INTERVENCIJE EKSRP –
POVRŠINSKE IN OKOLJSKE INTERVENCIJE



Upravičenci nosilec KMG, ki ima najmanj 1 ha upravičenih
kmetijskih površin, izpolnjuje zahteve pogojenosti in
je aktivni kmet.

Opis
intervencije

Plačilo OMD je proizvodno nevezano plačilo, ki se
dodeli kot plačilo na ha kmetijske površine. Plačilo
OMD je namenjeno nadomestitvi dela dodatnih
stroškov in izpada dohodka, ki so na zadevnem
območju vezani na naravne ali druge omejitve,
značilne za posamezno območje. Plačilo je odvisno
od resnosti omejitev, ki zadevajo kmetijsko
gospodarstvo v OMD v primerjavi z območjem izven
OMD.

Oblika in 
stopnja
podpore

Podpora za intervencijo Plačilo OMD je letna in se
dodeli za upravičen hektar po formuli za izračun
plačila OMD: število točk KMG v OMD x vrednost
točke.

IRP01 - PLAČILO ZA NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE

Diferenciacija plačila OMD:

Degresija:

Razpoložljiva sredstva:
240.000.000 €

Površina KMG v ha Plačilo v %

do 50 ha 100 %

50 <= 60 ha 90 %

60 <= 70 ha 80 %

70 <= 80 ha 70 %

80 <= 90 ha 60 %

90 <= 100 ha 50 %

nad 100 ha 40 %

SC 1

točk / leto 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

7.r: 800 in več 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,23 0,25 0,27 0,28 0,29

6.r: 600 – 799 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29

5.r: 500 – 599 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

4.r: 400 – 499 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29

3.r: 300 – 399 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 0,35 0,34 0,33 0,31 0,29

2.r: 200 – 299 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29

1.r:   do 199 0,49 0,47 0,45 0,43 0,40 0,39 0,37 0,35 0,32 0,29

KMG s travojedimi živalmi na trajnem travinju:

Vrednost točke v €1

KMG brez travojedih živali na

trajnem: travinju Vrednost točke v €2



IRP01 - PLAČILO ZA NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE

Posodobitev točkovanja kmetij v OMD izhaja iz »Metodologije za izdelavo registra kmetij in modelnega izračuna višine izravnalnih plačil za
OMD« t. j. iz metodoloških izhodišč, ki jih je Kmetijski inštitut Slovenije za resorno ministrstvo pripravil v letu 2022

V modelu so upoštevani:

• standardni omejitveni dejavniki: lastnosti tal, nadmorska višina, nagib kmetijskih zemljišč, razdrobljenost.

• regionalno specifični omejitveni dejavnik: kraško površje, poplave in barje, burja (ni pa več vključena erozivnost).

Osnovno metodološko izhodišče, ki smo ga pri vsebinski opredelitvi modela upoštevali je, da je število točk in posledična višina potrebnih
izravnalnih plačil odraz razlik v stroških pridelave in izgube prihodka (zaradi zmanjševanja pridelka glede na nadmorsko višino) na enoto
površine med območji z omejitvami in območji brez omejitev za kmetijsko pridelavo.

Ključni poudarki nove metodologije točkovanja KMG v OMD:

- Posodobitev modela točkovanja sedaj upošteva povprečne cene posameznih stroškovnih elementov v obdobju 2019-2021, ter dodaja
dve rabi (lupinarje in planinske pašnike),

- Nadgradnja je zajela dodatno vrednotenje izpada dohodka zaradi večje nadmorske višine,

- Dopolnitev pa zajema natančnejše vrednotenje nagiba (po 5%) pri vseh rabah

Z zastavljenim pristopom:

1) Izvedemo dokončni prehod iz Robičevega elaborata in ga s tem dokončno opustimo,

2) Tudi tistim KMG, ki se jim bo plačilo OMD zmanjševalo, se bo to zgodilo postopoma. V prvem letu se večina znižanja nahaja znotraj 
razreda 20-30%,

3) Izpostavljamo, da pozitivno naslovimo vsaj 15.000 KMG, ki imajo cca. 100.000 ha KZU nad 500m NMV, ki po posodobljenem točkovanju 
pridobivajo in ki v slovenskih razmerah kmetujejo na najtežjih, najneugodnejših in v večini primerov tudi najbolj oddaljenih območjih.









Upravičenci Nosilec KMG, skupina nosilcev KMG

Namen Podpora kmetijstvu v njegovi okoljski funkciji, spodbujanje nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, 
ki so usmerjene v:
• blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam;          SC 4
• ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje negativnih vplivov 

kmetovanja na zrak;          SC 5
• ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.       SC 6

Vstopi • Vstop je prostovoljen.
• Celotno programsko obdobje (23–27): operacije, ki naslavljajo podnebne spremembe, vodovarstveno 

in naravovarstveno problematiko.
• V letih 23–24: operacije, ki podpirajo ohranjanje kolobarja, integrirano pridelavo, zmanjševanje rabe 

FFS v trajnih nasadih.

Trajanje obveznosti • Trajanje obveznosti: 5 let, z možnostjo podaljšanja.
• Obveznost izvajanja traja celotno koledarsko leto.
• Odstopanja od obveznosti:

− prenos na drugo KMG, če to KMG obveznosti ne prevzame, le-ta preneha in prejetih sredstev 
prenosniku ni treba vrniti;

− višja sila ali izjemne okoliščine, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in bo opredeljeno v 
nacionalni uredbi.

Velikost površine Najmanjša strnjena površina kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe za izvajanje posamezne 
operacije je 0,1 ha. Na KMG mora biti v posamezno operacijo vključenih najmanj 0,3 ha površin, razen če 
pri posameznih operacijah ni drugače določeno.

IRP18 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (1)
SC 4, 
5 in 6Razpoložljiva sredstva:

158.972.911 €



Sprememba površin, 
vključenih v obveznost

Obseg površine, vključene v obveznost, se med leti lahko spreminja za največ 10 % glede na vstopno 
površino.

Povečanje površin, 
vključenih v obveznost

• Obseg površin KMG se v času trajanja obveznosti lahko poveča. Zaradi povečanja površin se lahko 
obstoječa obveznost:
− razširi, ali
− nadomesti z novo petletno obveznostjo.

Kombinacije • Operacije intervencij KOPOP se lahko kombinirajo med seboj, s shemami SOPO, intervencijami EK, 
Biotično varstvo rastlin in Plačila Natura 2000, če operacije intervencij KOPOP niso v nasprotju s 
predpisanimi zahtevami za intervencijo Plačila Natura 2000.

Plačila • Podpora za intervencijo KOPOP je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete 
obveznosti. Za podnebne, naravovarstvene in vodovarstvene operacije podpora znaša 100 % višine 
podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, za druge operacije pa 50, 60, 80 ali 90 % višine podpore, 
izračunane po modelni kalkulaciji. Dodeli se za njivske površine, trajne nasade, trajno travinje, mejice 
in živali. Plačilo se dodeli na hektar, v primeru lokalnih pasem na GVŽ in za analizo krme in optimiranje
krmnih obrokov kot pavšalno plačilo, to je na upravičenca (na nosilca KMG).

• Pri operaciji Traviščni habitati metuljev so v izračunu upoštevani tudi poslovni stroški (transakcijski 
stroški) v višini 25 %.

• Pri določitvi deleža kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka je upoštevan neposredni vpliv 
posameznih operacij na SC 4, 5 in 6, višina sredstev, namenjenih intervencijam KOPOP v okviru SN 
2023–2027, ocena predvidenega števila ha/GVŽ, ki naj bi bili vključeni v izvajanje posamezne operacije 
intervencij KOPOP, in zagotavljanje ustrezne stopnje podpore glede na tekoče programsko obdobje (da 
ne prihaja do zmanjšanja plačil).

IRP18 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (2)
SC 4, 
5 in 6Razpoložljiva sredstva:

158.972.911 €



Pogoji upravičenosti • Vpis KMG v RKG.
• Upravičenec mora:

− imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 
2021/2115;

− opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 15 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih 
letih), v prvih treh letih skupno vsaj 9 ur;

− upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav ter digestata in komposta, razen 
digestata in komposta izdelanega na KMG ali v primeru povezanih podjetij;

− voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri operacijah intervencij KOPOP.

Minimalne zahteve za 
uporabo gnojil

• Minimalne zahteve za uporabo gnojil se nanašajo na vodenje evidenc uporabe organskih in 
mineralnih gnojil, ki jih mora voditi upravičenec za vsa kmetijska zemljišča na kmetijskem 
gospodarstvu, in iz katere morajo biti razvidni najmanj količina in vrsta organskega in mineralnega 
gnojila, čas gnojenja ter podatki o površini, kjer se ta gnojila uporabljajo.

Analiza tal in gnojilni 
načrt

• Analizo tal in gnojilni je treba izdelati za vse površine, na katerih se bodo uporabljala mineralna 
gnojila. Če se bodo uporabljala le organska gnojila, je treba voditi evidenco o uporabi organskih in 
mineralnih gnojil, analiza tal in gnojilni načrt pa nista potrebna. Analiza tal se mora izdelati za 
naslednje parametre: pH, P, K in organska snov. Za trajno travinje analiza tal na organsko snov ni 
potrebna. Gnojilni načrt je petleten.

• Analiza tal in gnojilni načrt nista potrebna, če se upravičenec vključi le v naravovarstvene operacije.

Zahteve pri gnojenju z N Letni vnos skupnega N (N iz mineralnih in živinskih gnojil) ne sme preseči vrednosti iz preglednice.

Minimalne zahteve za 
uporabo FFS

Minimalne zahteve za uporabo FFS niso določene, ker zahteve glede uporabe teh sredstev predstavljajo 
standard in so vključene v sklop zahtev v okviru Pravil o pogojenosti.

IRP18 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (3)
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Kmetijska rastlina 
Skupni dušik 

(standard) 

Skupni dušik 

(nadstandard)* 

Dušik iz živinskih 

gnojil** 

Krma s trajnih travnikov in pašnikov    

     2-kosni travnik 170 115 115 

     3-kosni travnik 240 165 165 

     4-kosni travnik 320 220 170 

     Pašno-košna raba 240 165 165 

Detelje in deteljne mešanice 80 55 55 

Deteljno travne mešanice 240 165 165 

Trave, travne mešanice in travno deteljne 

mešanice 
320 220 170 

Koruza za zrnje/silažo 270 185 170 

Krompir 240 165 165 

Pšenica 240 165 165 

Ječmen 180 125 125 

Tritikala 180 125 125 

Oves, rž, druga žita 120 80 80 

Oljna ogrščica 200 140 140 

Druge oljnice 80 55 55 

Hmelj 270 185 170 

Soja 80 55 55 

Sončnice 150 105 105 

Krmne korenovke 200 140 140 

Drugi enoletni posevki 200 140 140 

Zelenjadnice    

     Plodovke 250 175 170 

     Korenovke in gomoljnice 170 115 115 

     Solatnice 150 105 105 

     Kapusnice 300 210 170 

     Čebulnice 120 80 80 

     Por 250 175 170 

     Stročnice 60 40 40 

Sadne rastline    

     Sadno drevje 150 105 105 

     Oljke 150 105 105 

     Jagodičevje 80 55 55 

Vinska trta 100 70 70 

* Če se pričakuje večji pridelek od navedenega iz preglednice 4 Priloge 1 iz Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, z vsemi spremembani), se odmerki dušika 
lahko povečajo skladno s potrebami rastlin po dušiku, pri čemer mora imeti kmetijsko gospodarstvo obvezno 
izdelan gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje z dušikom mora vsebovati izračun potreb po gnojenju z dušikom 
glede na večji pričakovani pridelek in načrt gnojenja, ki mora vsebovati čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje 
dušik. 

** Če se gnoji le z živinskimi gnojili, količina dušika ne sme preseči 170 kg/ha letno. 

Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (kg/ha)



KOPOP – Podnebne spremembe 
(KOPOP_PS):

• PS.1 Izboljšanje kakovosti krme 
in načrtno krmljenje goved

• PS.2 Krmljenje z zmanjšano 
količino dušika pri prašičih 
pitancih

• PS.3 Izboljšanje kakovosti krme 
in načrtno krmljenje ovc in koz

3 intervencije KOPOP glede na 
prispevek k SC 4, 5 in 6:

SC 4: KOPOP – podnebne 
spremembe

SC 5 : KOPOP – Naravni viri (voda, 
tla zrak)

SC 6: KOPOP – Biotska 
raznovrstnost in krajina

KOPOP – Naravni viri (KOPOP_NV)

• NV.1 Vodni viri

• NV.2 Ohranjanje kolobarja

• NV.3 Integrirana pridelava poljščin

• NV.4 Integrirana pridelava zelenjave

• NV.5 Integrirana pridelava hmelja

• NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk

• NV.7 Integrirana pridelava grozdja

• NV.8 Uporaba biotehniških metod za 
obvladovanje škodljivih organizmov v 
trajnih nasadih

• NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v 
vinogradih

• NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v 
vinogradih

• NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje

• NV.12 Senena prireja

• NV.13 Varovalni pasovi ob vodotokih

KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina 
(KOPOP_BK)

BK.1 Posebni traviščni habitati

BK.2 Traviščni habitati metuljev

BK.3 Steljniki

BK.4 Mokrotni traviščni habitati

BK.5 Ohranjanje mokrišč in barij

BK.6 Suhi kraški travniki in pašniki

BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki

BK.8 Strmi travniki

BK.9 Grbinasti travniki

BK.10 Ohranjanje mejic

BK.11 Obvladovanje IT rastlinskih vrst

BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi

BK.13 Planinska paša

BK.14 Habitati ptic vlažnih ekst. travnikov

BK.15 Ohranjanje suhih travišč

31 operacij

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačil (KOPOP)



Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila –
Podnebne spemembe (KOPOP_PS)



Operacija PS.1 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved

• Namen: Zmanjševanje emisij TGP s spodbujanjem izboljšanja kakovosti krme in krmnih obrokov 

za govedo (molznice in pitanci).

• Zahteve za izvajanje:

− Reja krav molznic in govejih pitancev (tudi telice za pitanje).

− Na KMG mora biti vsaj 10 molznic ali 10 pitancev.

− Analiza krme: število analiz odvisno od števila GVŽ na KMG.

− Analiza mineralnih elementov: najmanj Ca, P, K.

− Računsko optimiranje krmnih obrokov.

− Določitev vsebnosti sečnine v mleku molznic (vsaj 6-krat letno).

− Spremljanje napredka na KMG na področju pridelovanja krme in reje – pogoj za upravičenost 

do plačil.

• Dovoljeno je zmanjšanje števila živali do vstopnega praga.

• Plačilo: na nosilca KMG v odvisnosti od razreda št. živali. KMG s kombinirano rejo lahko pridobijo 

plačilo za molznice in za pitance.

Upravljavska shema

Molznice: kontrola mlečnosti – A kontrola ???

Plačila: 10 razredov števila živali.



Intervencija KOPOP – Podnebne spremembe (SC 4)
PS.1 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved

plačilo na
(€/KMG)

ocena vključenosti 
2027 (KMG)

vrednost 2027 
(€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

Število krav molznic in/ali pitancev na KMG

- molznice
- 10 do 15 406,44 220 89.417 /
- 16 do 20 440,46 150 66.069 /
- 21 do 25 463,14 180 83.365 /
- 26 do 36 576,23 400 230.492 /
- 36 do 50 632,93 270 170.891 /
- 51 do 70 689,63 160 110.341 /
- 71 do 100 746,33 80 59.706 /
- 101 do 150 803,03 20 16.061 /
- 151 do 250 859,73 8 6.878 /
- 251 in več 916,43 3 2.749 /

- pitanci in pitovne telice
- 10 do 15 406,44 160 65.030 /
- 16 do 20 440,46 130 57.260 /
- 21 do 25 463,14 110 50.945 /
- 26 do 36 576,23 100 57.623 /
- 36 do 50 632,93 90 56.964 /
- 51 do 70 689,63 55 37.930 /
- 71 do 100 746,33 25 18.658 /
- 101 do 150 803,03 15 12.045 /
- 151 do 250 859,73 15 12.896 /
- 251 in več 916,43 5 4.582 /



Operacija PS.2 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih pitancih

• Namen: Zmanjševanje emisij TGP s spodbujanjem izboljšanja kakovosti krme in krmnih obrokov za prašiče.

• Zahteve za izvajanje:

− Reja prašičev pitancev od 25 do 30 kg do konca pitanja.

− Operacija se izvaja v rejah, ki v času pitanja do klavne mase 130 kg uporabljajo 3- ali 4-fazno krmljenje, kar pomeni, 

da uporabljajo 3 ali 4 različne popolne krmne mešanice. Če gre za pitanje na višjo klavno maso, večjo kot 150 kg, se 

mora uporabljati vsaj 4-fazno krmljenje

− Vstopni prag vsaj 10 GVŽ.

− Analiza krme: 5 vzorcev doma pridelanih krmil. Dodatno se v rejah, ki same pripravljajo krmne mešanice, analizira 5 

vzorcev krmil in/ali dopolnilnih krmnih mešanic, ki se uporabljajo za pripravo popolnih krmnih mešanic in obrokov v 

reji. 

− Analiza mineralnih elementov: najmanj Ca, P, K. V rejah, ki popolne krmne mešanice nabavljajo pri proizvajalcih 

krmnih mešanic, teh analiz krme ni treba opravljati.

− Računsko optimiranje krmnih obrokov: najmanj za vsako fazo pitanja.

− Vsebnost dušika oz. surovih beljakovin je treba dvakrat letno določiti v vseh krmnih mešanicah oz. obrokih za vse faze 

pitanja. Če se uporablja več kot 4-fazno pitanje, se opravi analize le za 4 faze, obvezno za prvo in zadnjo fazo pitanja.

− Spremljanje napredka na KMG na področju pridelovanja krme in reje – pogoj za upravičenost do plačil.

• Dovoljeno je zmanjšanje števila živali do vstopnega praga.

• Plačilo: na nosilca KMG v odvisnosti od razreda št. živali.

Upravljavska shema

Plačila: 7 razredov števila živali.



Intervencija KOPOP - Podnebne spremembe (SC 4)
PS.2 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih 
pitancih

plačilo na
(€/KMG)

ocena vključenosti 
2027 (KMG)

vrednost 2027 
(€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

Število prašičev pitancev na KMG

- 50 do 70 524,13 20 10.483 /
- 71 do 100 558,15 12 6.698 /
- 101 do 150 603,51 10 6.035 /
- 151 do 250 637,53 5 3.188 /
- 250 do 400 694,23 1 694 /
- 401 do 700 750,93 1 751 /
- 701 in več 807,63 1 808 /



Operacija PS.3 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in koz

• Namen: Zmanjševanje emisij TGP s spodbujanjem izboljšanja kakovosti krme in krmnih 

obrokov za drobnico (ovce in koze).

• Zahteve za izvajanje:

− Reja ovc in koz mlečne in mesne reje.

− Vstopni prag vsaj 2 GVŽ drobnice na KMG.

− Analiza krme: število analiz odvisno od števila GVŽ na KMG.

− Analiza mineralnih elementov: najmanj Ca, P, K.

− Računsko optimiranje krmnih obrokov.

− Določitev vsebnosti sečnine v mleku ovc in koz (vsaj 4-krat letno).

− Spremljanje napredka na KMG na področju pridelovanja krme in reje – pogoj za 

upravičenost do plačil.

• Dovoljeno je zmanjšanje števila živali do vstopnega praga.

• Plačilo: na nosilca KMG v odvisnosti od razreda št. živali.

Upravljavska shema

Plačila: 4 razredi števila živali.



Intervencija KOPOP - Podnebne spremembe (SC 4)
PS.3 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in
koz

plačilo na
(€/KMG)

ocena vključenosti 
2027 (KMG)

vrednost 
2027 (€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

Število plemenskih živali (drobnice) na KMG
- 14 do 20 382,89 35 13.401 /
- 21 do 30 416,91 23 9.589 /
- 31 do 50 439,59 12 5.275 /
- 51 do 80 473,61 4 1.894 /



Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila –
Naravni viri (KOPOP_NV)

 

Voda Tla Zrak



KOPOP – Naravni viri (1)

NV.1 Vodni viri

Upravljavska shema

• Vključiti vse njivske površine KMG, ki ležijo na območjih NUV.
• Kolobar, celoletni zeleni pokrov, FFS – VVO I.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Območje izvajanja: prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode, kjer 

stanje voda v obdobju 2014–2019 ni ugodno (površinske vode: hranila, FFS, podzemne vode: nitrati).

NV.2 Ohranjanje 
kolobarja

Upravljavska shema

• Vključiti vse njivske površine KMG, večje od 0,1 ha.
• 3 stopnje kolobarja:

− stopnja I: sedanji kolobar + setev rastlin za zeleno gnojenje (do 15. 11. tekočega leta podorati);
− stopnja II: kolobar iz stopnje I + metuljnica/okopavina, ki izboljšuje tla;
− stopnja III: kolobar iz stopnje II + FFS iz VVO I;

• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območju celotne RS.
Z letom 2023 se bo kolobar začel šteti na novo: leto 2023 bo prvo leto, kolobar iz obstoječega programskega 
obdobja 2014–2020 (2022) se ne bo upošteval.

NV.3 IP poljščin
NV.4 IP zelenjave
NV.5 IP hmelja
NV.6 IP sadja in oljk
NV.7 IP grozdja

Upravljavske sheme

• Določena pravila glede oskrbe tal, gnojenja, sortimenta, namakanja, kolobarja, integriranega varstva rastlin 
pred škodljivimi organizmi, spodbujanja biotske raznovrstnosti.

• Tehnološka navodila.
• Vključenost v kontrolo: prijava ali obnova prijave pri organizaciji za kontrolo IP najpozneje do 31. 12. v 

preteklem letu za tekoče leto, za leto 2023 do začetka subvencijske kampanje 2023.
• Pridobitev certifikata.
• Vključiti vse površine, razen tistih, ki so v EK.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območju celotne RS.



KOPOP – Naravni viri (2)
NV.8 Uporaba 
biotehniških metod za 
obvladovanje škodljivih 
organizmov v trajnih 
nasadih
Upravljavska shema

• Uporaba feromonskih dispenzorjev ali zastrupljenih vab (metoda »privabi in ulovi« oz. »privabi in ubij«) ali 
metoda masovnega ulova na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin pred začetkom ali 
na samem začetku pojava škodljivcev.

• Izvaja se lahko na delu površin.
• Izvaja se na območju celotne RS.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti lahko spreminja.

NV.9 Opustitev uporabe 
herbicidov v vinogradih

Upravljavska shema

• Brez uporabe herbicidov, mehansko zatiranje (plitva obdelava, krtačenje, košnja ali mulčenje) ali ukrepi, 
dovoljeni v ekološki pridelavi.

• Izvaja se lahko na delu površin.
• Izvaja se na območju celotne RS.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti lahko spreminja.

NV.10 Opustitev 
uporabe insekticidov v 
vinogradih

Upravljavska shema

• Brez uporabe insekticidov, razen za obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov (seznam pripravi 
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin).

• V primeru večjega pojava škodljivcev se lahko uporabijo insekticidi (seznam pripravi Javna služba 
zdravstvenega varstva rastlin).

• Izvaja se lahko na delu površin.
• Izvaja se na območju celotne RS.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti lahko spreminja.

NV.11 Precizno gnojenje 
in škropljenje

Upravljavska shema

• Uporaba mehanizacije za precizno gnojenje in škropljenje.
• Izdelava gnojilnega oz. škropilnega načrta, iz katerega je razvidno zmanjšanje porabe gnojil oz. FFS zaradi 

izvajanja te operacije.
• Izvaja se lahko na delu površin.
• Izvaja se na območju celotne RS.
• Lokacija izvajanja se tekom trajanja obveznosti lahko spreminja.



KOPOP – Naravni viri (3)

NV.12 Senena prireja

Upravljavska shema

Skupne zahteve:
• Trava se pospravi v obliki mrve, prilasta oz. se izvaja paša.
• Na KMG ne sme biti nobene silaže oz. kakršne koli fermentirane krme.
• Povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) ni dovoljeno.
• Močenje krme pri krmljenju ni dovoljeno (tekoči dodatki za spodbujanje zauživanja.
• Uporaba sirotke za dokrmljevanje živali ni dovoljena.
• Vključenost v kontrolo: prijava ali obnova prijave pri organizaciji za kontrolo najpozneje do 31. 12. v preteklem 

letu za tekoče leto, za leto 2023 do začetka subvencijske kampanje 2023.
• Pridobitev certifikata najpozneje v drugem letu trajanja obveznosti, v 5 letih enkrat lahko brez certifikata.
• Povprečna letna obtežba 0,3-1,8 GVŽ travojedih živali na ha, na KMG vsaj 2 GVŽ travojedih živali.

Seneno mleko:
• Delež suhe snovi iz voluminozne krme mora na letni ravni presegati 75 %, delež se preračuna na letni ravni za 

KMG.
• Preusmeritveno obdobje za trženje senenega mleka je 14 dni po nakupu krav molznic iz necertificirane reje.

Seneno meso:
• Obvezna paša vseh živali v čredi, ki mora na letni ravni v času vegetacijske dobe trajati minimalno 120 dni.
• Če paša ni mogoča za vse živali, se lahko opusti za molzne in pitovne živali, kjer razmere dokazljivo ne dopuščajo 

paše zaradi neprimerne lege KMG ali morebitne višje sile.
• Če paša ni mogoča, mora reja živali potekati brez privezovanja, KMG ne sme imeti več kot 5 GVŽ travojedih živali.
• Delež suhe snovi iz voluminozne krme mora na letni ravni presegati 70 %, delež se preračuna na letni ravni za 

KMG.
• Preusmeritveno obdobje za trženje živih živali ali mesa je dve tretjini življenja živali do starosti živali 9 mesecev ali 

6 mesecev pri starejših živalih.



KOPOP – Naravni viri (4)

NV.13 Varovalni 
pasovi ob 
vodotokih

Upravljavska shema

• Vzpostavitev 40 m varovalnega pasu ob vodnih telesih z namenom ustvarjanja fizičnih preprek pri 
preprečevanju zanosa in gnojil in FFS.

• Uporaba gnojil in FFS ni dovoljena.
• Za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst se izvaja mehansko zatiranje.
• Na preostali površini, izven 40 metrskega varovalnega pasu:

− se lahko uporabljajo samo FFS, ki so dovoljena na VVO I;
− se na njivskih površinah izvaja kolobar, v katerega morajo biti v 5 letih vključene najmanj tri 

kmetijske rastline, naknadni posevki se ne upoštevajo kot ena od treh različnih kmetijskih rastlin, 
ki morajo biti vključene v kolobar;

− mora biti kolobar zasnovan že ob vstopu v operacijo;
− je obvezen celoletni zeleni pokrov, za celoletni zeleni pokrov so primerni posevki prezimnih 

kmetijskih rastlin.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na vplivnih območjih vodotokov Ledava in Ščavnica, za katera je glede na podatke državnega 

monitoringa stanja voda za obdobje 2014–2019 ugotovljeno:
− zmerno ali slabo ekološko stanje površinskih voda glede na obremenitve s hranili;
− zmerno ekološko stanje zaradi preseganja okoljskih standardov kakovosti za FFS;
− slabo kemijsko stanje zaradi preseganja okoljskega standarda kakovosti za nitrat.



Intervencija KOPOP – Naravni viri (SC 5) plačilo 
(€/ha)

ocena vključenosti 
2027 (ha)

vrednost 2027
(€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13 (€/ha)

NV.1 Vodni viri 340,24 28.500 9.696.840 234
NV.2 Ohranjanje kolobarja

- stopnja I 84,40 28.000 2.363.200 115
- stopnja II 108 5.700 615.600 /
- stopnja III 134,40 3.800 510.720 141

NV.3 Integrirana pridelava poljščin 171 24.000 4.104.000 197
NV.4 Integrirana pridelava zelenjave 257,50 1.100 283.250 185
NV.5 Integrirana pridelava hmelja 325,50 1.350 439.425 197
NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk 450 2.900 1.305.000 337
NV.7 Integrirana pridelava grozdja 450 6.000 2.700.000 382
NV.8 Uporaba biotehniških metod 110,03 2.600 286.078 S/O 325, V 143
NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v vinogradih 284,40 5.380 1.530.072 163
NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih 119,72 4.900 586.628 nagib do 35 % 192, 

nad 35 % 271
NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje 182,50 4.200 766.500 /
NV.12 Senena prireja 148,37 1.100 163.207 /
NV.13 Varovalni pasovi ob vodotokih 450 1.500 675.000 /



Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila –
Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK)

Kosec (Crex crex)

Foto: KP Ljubljansko barje



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (1)

BK.1 Posebni traviščni 
habitati*

BK.2 Traviščni habitati 
metuljev*

BK.3 Steljniki*

* (povzetek, podrobno so 
zahteve navedene v SN 2023–
2027)

Upravljavske sheme

• Stopnja I: 
− prepoved košnje/paše v odvisnosti od območja (BK.1: košnja/paša 20. 5., 30. 5., 10. 6., 20. 6., 

30. 6. tekočega leta, BK.2: košnja med 15. 6 in 15. 9. tekočega leta, BK.3: košnja od 1. 8. 
tekočega leta).

• Stopnja II: 
− zahteva stopnje I;
− za GERK, velikosti najmanj 0,3 ha se pusti nepokošen del, ki mora biti širok najmanj 5 m;
− trava se pospravi v obliki mrve;
− siliranje pokošene trave in povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) nista dovoljena.

• Za obe stopnji zahtevnosti velja:
− Mulčenje ni dovoljeno čez vse leto.
− Obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja, BK.2 in BK.3. prepoved paše, BK.3 mozaična 

košnja – vsako leto se pokosi del travnika (40 do 60 %).
− Uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena.
− Prepoved ali pri BK.1 omejitev letnega vnosa N iz organskih gnojil (40 kg/ha).
− ITV se ob posamičnem pojavljanju takoj odstrani ročno oz. se obvezno izvede košnja za 

omejevanje njihovega širjenja ob upoštevanju časovnih omejitev košnje/paše v okviru 
posamezne operacije in v skladu z navodili za odstranjevanje.

− Na GERK ne sme biti več kot 30 % površine prerasle z ITV.
− Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja.
− Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
− Izvaja se na območjih, specifičnih za posamezno operacijo.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (2)

BK.4 Mokrotni 
travniki

Upravljavska shema

• Stopnja I: 
− prepoved košnje do 30. 6. tekočega leta.

• Stopnja II: 
− zahteva stopnje I;
− za GERK, velikosti najmanj 0,3 ha se pusti nepokošen del, ki mora biti širok najmanj 5 m;
− trava se pospravi v obliki mrve;
− siliranje pokošene trave in povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) nista dovoljena.

• Za obe stopnji zahtevnosti velja:
− Paša in mulčenje nista dovoljena čez vse leto.
− Obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja.
− Uporaba mineralnih in organskih gnojil ni dovoljena.
− ITV se ob posamičnem pojavljanju takoj odstrani ročno oz. se obvezno izvede košnja za 

omejevanje njihovega širjenja ob upoštevanju časovnih omejitev košnje/paše v okviru 
posamezne operacije in v skladu z navodili za odstranjevanje.

− Na GERK ne sme biti več kot 30 % površine prerasle z ITV.
− Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja.
− Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
− Izvaja se na območjih mokrotnih travnikov.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (3)

BK.5 Ohranjanje 
mokrišč in barij

Upravljavska shema

• Obvezna je dvakratna košnja v času trajanja obveznosti (v petih letih). Košnji se ne smeta izvajati 
dve leti zapored.

• Paša, gnojenje in uporaba FFS so prepovedani čez celo leto.

• V primeru pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je le-te ob posamičnem pojavljanju 
treba takoj odstraniti ročno oziroma obvezno izvesti košnjo za omejevanje njihovega širjenja v 
skladu z navodili za odstranjevanje.

• Na GERK ne sme biti več kot 30 % površine prerasle z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.

• Preprečevati je treba širjenje zaraščanja s sosednjih površin.

• Izvaja se lahko na delu mokrišč in barij.

• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

• Izvaja se na območju pojavljanja mokrišč in barij.

• Začetek izvajanja: 2024.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (4)

BK.6 Suhi kraški travniki in 
pašniki

Upravljavska shema

• Ob vstopu izdelan načrt košnje/paše.

• Košnja/paša se izvaja največ dvakrat letno.

• Košnja in paša nista dovoljeni od 15. 11. tekočega leta do:

− 20. 5. naslednjega leta na območju Slovenska Istra;
− 30. 5. naslednjega leta na območjih Kras in Trnovski gozd – Nanos 2;
− 10. 6. naslednjega leta na območju Notranjski trikotnik 1.
− 20. 6. naslednjega leta na območjih Banjšice – travišča, Kras 2, Notranjski trikotnik 2, Trnovski gozd – Nanos 3.

• Druga košnja ali paša se lahko opravi vsaj 5 tednov po zaključku prve košnje ali paše.

• Košnja: kosi se od enega roba travnika proti drugemu, ali pa od sredine proti zunanjemu robu,  pokošena trava se odstrani s 
travnika in pospravi kot seno – ročno, z nakladalko ali kot bale suhega sena, mulčenje ni dovoljeno.

• Paša: izvaja se po čredinkah, pri čemer so živali na posamezni čredinki v tekočem letu lahko prisotne največ 14 dni ob prvi paši
in največ 14 dni ob drugi paši, na travniku se ne smejo pojavljati znaki prepašenosti, po končani paši po potrebi čistilna košnja, 
če se izvede z mulčenjem, se lahko opravi po 1. 9. tekočega leta.

• Zagotoviti ustrezno oskrbo in varovanje živali na pašniku.
• Paša izključno gojene divjadi v oborah in domačih prašičev ni dovoljena.
• Gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili ni dovoljeno.
• Uporaba FFS ni dovoljena.
• Požiganje travnika/pašnika ni dovoljeno.
• ravnika/pašnika ni dovoljeno dosejevati z neavtohtonimi oziroma komercialnimi travnimi mešanicami.
• Čiščenje za omejevanje velikosti lesnih struktur se lahko izvaja med 1. 9. tekočega leta in 1. 3. naslednjega leta (določena 

pravila).
• Ob pojavu ITV je le-te ob posamičnem pojavljanju treba takoj odstraniti ročno oz. obvezno izvesti košnjo za omejevanje 

njihovega širjenja ob upoštevanju časovnih omejitev košnje/paše v okviru te operacije in v skladu z navodili za odstranjevanje.
• Na GERK ne sme biti več kot 30 % površine prerasle z ITV.
• Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območju kraških travnikov in pašnikov.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (5)

BK.7 Visokodebelni 
travniški sadovnjaki

Upravljavska shema

• Zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino.

• Kosna ali pašna raba zatravljenih površin (tudi pod krošnjami dreves).

• Nega dreves in obnova nasadov.

• Če se drevo posuši ali odmre, pri dopolnjevanju praznih mest ni dovoljeno uporabljati šibko 
rastočih podlag. Seznam ustreznih podlag je dostopen na spletnih straneh ministrstva in agencije.

• Pri dopolnjevanju praznih mest se sadijo vsaj tri leta stara sadna drevesa, ki že imajo izoblikovano 
krošnjo.

• Oživitvena rez mora biti opravljena v prvem ali drugem letu trajanja obveznosti (oživitvena rez ni 
potrebna, če so drevesa redno vzdrževana in negovana).

• Odstranjevanje bele omele, bršljana in drugih ovijalk.

• Prepovedano je zapiranje dupel na sadnem drevju.

• Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin, ki so 
dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s prilogo II Uredbe 889/2008/ES.

• Uporaba insekticidov je dovoljena največ dvakrat letno.

• Gostota dreves je od najmanj 50 do največ 200 dreves na ha.

• Izvaja se lahko na delu površin visokodebelnih travniških sadovnjakov.

• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

• Izvaja se na območju celotne RS.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (6)

BK.8 Strmi travniki

Upravljavska shema

• Nagib travnika mora biti najmanj 50 %.
• Obvezna sta najmanj enkratna košnja (ročna ali s specialno mehanizacijo) in spravilo (ročno 

ali s specialno mehanizacijo) letno.
• Paša ni dovoljena.
• Letni vnos dušika iz organskih gnojil ne sme preseči 40 kg na ha.
• Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
• Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.
• Izvaja se na območju celotne RS.

BK.9 Grbinasti 
travniki

Upravljavska shema

• Obvezna sta najmanj enkratna raba letno in spravilo v primeru košnje.
• Dovoljena je vodena in nadzorovana paša.
• Po pašni sezoni je treba odstraniti pašne ostanke.
• Letni vnos dušika iz organskih gnojil ne sme preseči 40 kg na ha.
• Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
• Izvaja se na delu površin trajnega travinja.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.
• Izvaja se na območjih grbinastih travnikov.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (7)

BK.10 Ohranjanje 
mejic

Upravljavska shema

• Plačilo se lahko uveljavlja za dolžino mejice najmanj 2 m.
• Dolžine mejice ni dovoljeno zmanjševati.
• Mejico je treba obrezovati in redčiti vsako drugo leto.
• Obrezovanje mejice je treba izvesti tako, da se mejica ne poškoduje in se ne prekine njene 

zveznosti.
• Izvaja se lahko na delu dolžine mejice.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območjih Natura 2000.

BK.11 Obvladovanje 
invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst (ITV)

Upravljavska shema

• V operacijo se lahko vključi GERK, na katerem je več kot 30 % površine prerasle z ITV, kot so 
predvsem kanadska zlata rozga, orjaška zlata rozga, enoletna suholetnica, pelinolistna ambrozija, 
navadna barvilnica, sirska svilnica, žlezava nedotika in deljenolistna rudbekija.

• Košnjo je treba izvajati najmanj štirikrat letno, obvezno pred cvetenjem ITV.
• Paša ni dovoljena.
• Mulčenje ni dovoljeno.
• Površin z ITV ni dovoljeno gnojiti z organskimi in mineralnimi gnojili.
• ITV se po izvedeni košnji odstrani iz travnika in se jih lahko kompostira.
• V četrtem in petem letu izvajanja operacije je treba površino zatraviti s senenim drobirjem iz istega 

travnika, ki ne vključuje ITV.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, steljnikov, 

mokrotnih traviščnih habitatov, habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in suhih travišč.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (8)

BK.12 Sobivanje z 
zvermi

Upravljavska shema

• Varovanje črede se izvaja na tri načine:
− elektroograje/elektromreže;
− pastir;
− pastirski psi.

• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.
• Izvaja se na območju pojavljanja medveda, volka in risa.
• Povprečna letna obtežba z živino 0,2-1,8 GVŽ travojedih živali/ha kmetijskih površin.

BK.13 Planinska paša

Upravljavska shema

• Paša na planinah se izvaja po čredinkah, ki so lahko ograjene, ali pa se za te namene uporabijo naravne 
omejitve na planini. Minimalno število čredink je dve čredinki.

• Živali se morajo na planini pasti najmanj 80 dni letno na minimalno 5 ha površin.
• Izvajati se mora na vseh površinah trajnega travinja na planini.
• Izdelati je treba načrt ureditve pašnika in paše ter skice čredink.
• Voditi je treba dnevnik paše.
• V primeru pojava razraščanja alpske kislice je treba izvajati ukrepe za njeno omejevanje.
• Izvaja se na vseh površinah trajnega travinja na planini.
• Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območjih planinskih pašnikov.
• Obtežba z živino v obdobju paše na planini: 0,5-1,8 GVŽ travojedih živali/ha površin trajnega travinja na 

planini.
• V primeru planinske paše s pastirjem, je prisotnost pastirja na planini obvezna, s pastirjem pa mora biti 

sklenjena pogodba, pri čemer en pastir skrbi za največ 50 GVŽ.



KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (9)

BK.14 Habitati ptic 
vlažnih ekstenzivnih 
travnikov

Upravljavsko rezultatska
shema

• Upravljavski del:
− stopnja I: datumska omejitev košnje glede na pojavljanje kosca, določen je način košnje, puščanje 

rešilnega otoka, gnojenje, paša in mulčenje niso dovoljeni;
− stopnja II: zahteve stopnje I, za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku 

površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine 
travnika;

− za obe stopnji velja: ITV se ob posamičnem pojavljanju takoj odstrani ročno oz. se obvezno izvede 
košnja za omejevanje njihovega širjenja ob upoštevanju časovnih omejitev košnje/paše v okviru 
posamezne operacije in v skladu z navodili za odstranjevanje, na GERK ne sme biti več kot 30 % 
površine prerasle z ITV.

• Rezultatski del: pozitiven rezultat predstavlja prisotnost prehranjevalnega in gnezditvenega habitata 
kosca, ki se ju določi na podlagi lokacije pojočih samcev, za doseganje rezultata – gnezditvenega 
oziroma prehranjevalnega habitata kosca upravičenec prejme plačilo, ki se dodeli v treh stopnjah (I 
gnezditveni habitat, II prehranjevalni habitat, III zgostitev populacije – določen pravila).

• Lokacija izvajanja se v času trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
• Izvaja se na območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.

Za rezultatski del se plačilo dodeli le, če je dosežen rezultat.

BK.15 Ohranjanje suhih 
travišč

Rezultatska shema

Operacija se bo izvajala na podlagi rezultatskega pristopa. Ker določene izvedbene rešitve še manjkajo je 
bilo načrtovano, da se le-te razvijejo v okviru triletnega EIP projekta »Kmetovanje za ohranjanje vrstno 
pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta«. Zaradi zamika razpisa, se je projekt EIP začel izvajati šele v 
letu 2022, zato se ta operacija ne bo začela izvajati z letom 2023, ampak na podlagi pridobljenih 
rezultatov in v skladu s časovno dinamiko omenjenega projekta.



Intervencija KOPOP - Biotska raznovrstnost in krajina (SC 6) plačilo
(€/ha)

ocena vključenosti 
2027 (ha)

vrednost 
2027 (€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

BK.1 Posebni traviščni habitati
- stopnja I 312,92 12.345 3.862.997 271
- stopnja II 362,03 800 289.624 339

BK.2 Traviščni habitati metuljev
- stopnja I 394,20 1.200 473.040 338
- stopnja II 422,06 230 97.074 392

BK.3 Steljniki
- stopnja I 476 70 33.320 330
- stopnja II 526 40 21.040 /

BK.4 Mokrotni traviščni habitati
- stopnja I 320,80 300 96.240 314
- stopnja II 372 100 37.200 382

BK.5 Ohranjanje mokrišč in barij 337,60 150 50.640 /
BK.6 Suhi kraški travniki in pašniki 249 1.400 348.600 191
BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki 192 1.100 211.200 204
BK.8 Strmi travniki 245,46 600 147.276 218
BK.9 Grbinasti travniki 276,02 300 82.806 144
BK.10 Ohranjanje mejic 450 400 180.000 80
BK.11 Obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 220 2.200 484.000 /



Intervencija KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (SC 6) plačilo
(€/ha)

ocena vključenosti 
2027 (ha)

vrednost 
2027 (€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi
- ograje/mreže 118,64 1.500 177.960 120
- pastir 269,20 350 94.220 113
- pastirski psi 85,60 1.000 85.600 108

BK.13 Planinska paša
- čredinke 113,40 1.000 113.400 64
- pastir 270 5.000 1.350.000 113

BK.14 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
- upravljavski del

- stopnja I: košnja od sredine travnika navzven ali od enega roba 
travnika proti drugemu

349,99 1.700 594.983 350

- stopnja I: košnja od zunanje strani travnika navznoter s 
puščanjem nepokošenega

rešilnega otoka

386,59 250 96.648 387

- stopnja II: košnja od sredine travnika navzven ali od enega roba 
travnika proti drugemu

+ nepokošen pas

395,49 400 158.196 395

- stopnja II: košnja od zunanje strani travnika navznoter s 
puščanjem nepokošenega ršilnega otoka + nepokošen pas

432,09 100 43.209 432

- rezultatski del (* povprečna vrednost) *500 800 400.000 151 do 661
BK.15 Ohranjanje suhih travišč 460 400 184.000 /



Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev

Opis intervencije Namen intervencije je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in 
varovanjem okolja ter z namenom ohranjanja genskih virov spodbuditi kmetijska 
gospodarstva k reji lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasem domačih živali, ki jim 
grozi prenehanje reje, in pridelavi lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) sort, ki jim grozi 
genska erozija.

Intervencija Lokalne pasme in sorte prispeva k ohranjanju genskih virov z 2 operacijama:
– LO.1 Lokalne pasme;
– LO.2 Lokalne sorte.

Plačila Podpora je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti. Za 
avtohtone pasme podpora znaša 90 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, 
za tradicionalne pasme pa 60 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji. Za 
avtohtone sorte podpora znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, za 
tradicionalne sorte pa 60 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji. 
Za pasme se podpora dodeli na GVŽ, za sorte pa na ha.

IRP42 – LOKALNE PASME IN SORTE
Razpoložljiva sredstva:

16.527.080 €

SC 6



Intervencija Lokalne pasme in sorte (SC 6) plačilo (€/EM ocena vključenosti
2027 (GVŽ, ha)

vrednost 
2027 (€)

PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

LO.1 Lokalne pasme
- avtohtone 168,79 6.000 1.012.740 194
- tradicionalne 112,52 2.000 225.040 116

LO.2 Lokalne sorte
- avtohtone 181,60 11.000 1.997.600 136
- tradicionalne 136,20 6.000 817.200 136

Najvišji letni zneski plačil:
• njive: 600 EUR/ha
• trajni nasadi: 900 EUR/ha
• trajno travinje in mejice: 450 EUR/ha
• živali: 200 EUR/GVŽ

Izjema so operacije Steljniki, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – rezultatski del 
in Ohranjanje suhih travišč, pri katerih plačilo presega 450 EUR/ha letno.



Najtrši orehi pri usklajevanju s Komisijo

Integrirana pridelava: zahteve za izvajanje, ki morajo biti nadstandardne, kompromis so okrepljeni 
opisi zahtev in številne obrazložitve zakaj integrirana pridelava v Sloveniji ni običajna kmetijska praksa.  

Obtežba: po mnenju Komisije je obtežba, ki izkazuje ekstenzivnost, 1,4 ali največ 1,6 GVŽ/ha, 
kompromis, da smo lahko obdržali obtežbo 1,8 GVŽ/ha je, da smo v SN 2023–2027 dodali naslednje:

Če se bodo v skladu s 140. členom Uredbe (EU) 2021/2115 tekom izvajanja operacije ugotovili 
negativni vplivi zgornje meje obtežbe, se bo ta meja ustrezno spremenila.

Analiza krme in računanje krmnih obrokov (KOPOP_PS): Komisija je zahtevala plačilo na ha (izhaja iz 
70. člena Uredbe (EU) 2021/2115, bojazen Komisije, da bi prišlo do intenzifikacije živinoreje), 
kompromis je pavšalno plačilo = plačilo na nosilca KMG.

Za izvedbo …

• V pripravi je nacionalna uredba, ki bo določala upravičence, pogoje in zahteve za izvajanje, višine plačil, kombinacije, …
• Pripravljeni bodo priročniki in (tehnološka) navodila za kmetijske svetovalce in upravičence (kmete).
• Posodobljene bodo evidence o delovnih opravilih, ki se bodo v 2023 vodile na enak način kot do sedaj, od 2024 dalje so 

predvidene e-evidence.
• Za spodbujanje upravičencev k vstopu v intervencije KOPOP bodo izvedene okrepljena promocija in animacijske 

aktivnosti, vključno z delavnicami za kmetijske svetovalce.



Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva

Opis intervencije

Namen intervencije Ekološko kmetovanje, je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi 

prijaznega načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju 

virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Oblika in stopnja

podpore Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

• presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, 

določene v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;

• presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali 

kot tudi druge ustrezne obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom Unije;

• presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v skladu s točko (a) prvega odstavka 4. 

člena Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;

• se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu z 31. členom Uredbe (EU) 

2021/2115 o strateških načrtih.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala predpisane pogoje in zahteve

IRP19 - EKOLOŠKO KMETOVANJE
Razpoložljiva sredstva:

91.999.547 €

SC 5



- plačilo znaša 70 % izračunane kalkulacije

- plačilo na ha/leto

- najvišji letni zneski  plačil:

 njive 800 EUR/ha

 trajni nasadi, vrtnine, semenarstvo 1.200 EUR/ha

 trajno travinje 500 EUR/ha



Izvajanje ekološkega kmetovanja Preusmeritev v ekološko kmetovanje

Vrsta rabe Površine 2027 v ha
plačilo v EUR  na 

ha
Vrednost PRP 14-

20 v EUR 
površine 
2027 v ha

Plačilo v 
EUR  na ha

Vrednost PRP 14-
20 v EUR 

Trajno travinje -
skupaj v ha 55.701 159 156 11.592 276 312

Njive  v ha 6.600 607 326 2.000 800 378

TSA v ha 1.800 258 189 140 320 291

ISA v ha 1.550 885 677 330 1.200 900

Vinogradi v ha 1.200 888 693 320 1.200 900

Vrtnine na prostem v 
ha 400 1.021 600 100 1.200 600

Vrtnine v zavarovanih 
prostorih

5
1.131 600 6 1.200 600

Hmeljišča v ha 2 796 900 27 1.200 900

Semenarstvo v ha 60 785 600 6 1.200 800

Drevesnice v ha 3 1.200 900 3 1.200 900

Skupaj površine 67.021 14.524



Ni več plačila na čebeljo 
družino

Plačilo je pavšal na 
čebelarja oz. nosilca 

KMG po razredih glede 
na število čebeljih 

družin

IRP43 - EKOLOŠKO ČEBELARJENJE 

Ločena intervencija
IRP43

Plačilo EKO na čebelarja Plačilo PEK na čebelarja 

čebelje družine od 5 do 10 273 294

čebelje družine od 11 do 20 545 588

čebelje družine od 21 do 30 909 981

čebelje družine od 31 do 40 1.272 1.373

čebelje družine od 41 do 50 1.636 1.765

čebelje družine od 51 do 75 2.272 2.451

čebelje družine od 76 do 100 3.181 3.432

čebelje družine od 101 do 150 4.544 4.903

čebelje družine od 151 do 200 6.361 6.864

čebelje družine od 201 do 300 9.088 9.805

čebelje družine nad 301 14.540 15.688

Razpoložljiva sredstva:
1.499.888 €



Upravičenci Upravičenci:

• Nosilec kmetijskega gospodarstva

• Lastnik kmetijskega zemljišča

• Upravljavec kmetijskega zemljišča

Opis

intervencije

Intervencija Plačila Natura 2000 zagotavlja upravičencem nadomestilo za vse dodatne stroške, izpad dohodka 

in transakcijske stroške, ki so na zadevnem območju vezani na slabosti, značilne za posamezno območje, torej 

zaradi izvajanja zahtev, ki izhajajo iz direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES.

Intervencija Plačila Natura 2000 se bo izvajala na naslednjih območjih Natura 2000 in s sledečimi zahtevami:

1) Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka;

Zahteve za izvajanje:

• ·košnja prepovedana do 1.8.,

• ·mozaična raba travnika (vsako leto se pokosi med 40 in 60% travnika),

• ·paša je prepovedana,

• ·gnojenje je prepovedano,

• ·mulčenje je prepovedano,

• ·nasipavanje travnikov ni dovoljeno,

• ·zatravljanje oz. dosejevanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami ni dovoljeno,

• ·spravilo mrve s travinja (brez ovijanja v plastično folijo),

• ·uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

IRP20 - PLAČILA NATURA 2000 (1) Razpoložljiva sredstva:
2.649.424 €

SC 6



Opis

intervencije

2) Planinsko polje – cona travniške morske čebulice; Zahteve za izvajanje:

• ·enkratna košnjo letno,

• ·košnja se izvede po tem, ko semena in čebulice dozorijo (julija ali kasneje, glede na letne vrem. razmere),

• ·travo se pusti na parceli še vsaj 2 dni, da se semena čebulice otresejo in rastline lahko semenijo,

• ·zemljišč se ne gnoji,

• ·zemljišč se ne pase,

• ·zemljišč se ne brana in se ne dosejujejo,

• ·vzdržuje se ugodne hidrološke razmere in ne kopljejo novih jarkov za odvodnjavanje,

• ·na zemljišču se preprečuje zaraščanje,

• ·uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

3) Goričko – traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja; Zahteve za izvajanje:

• ·travniške površine je prepovedano mulčiti, izjemoma je mulčenje dovoljeno le prvo in drugo sezono po 

vzpostavitvi režima v primerih rekultivacije zaraščajočih površin nazaj v travniške površine ob predhodnem 

soglasju strokovne službe za varstvo narave;

• ·število dovoljenih košenj se navzgor omeji na tri košnje v tekočem koledarskem letu, spravilo odkošene 

biomase je obvezno, odkošena biomasa mora odležati na travniški površini vsaj 24 ur;

• ·na travniški površini, veliki 0,1 ha ali več, se mora ob vsaki košnji v koledarskem letu pustiti najmanj 5‒15 % 

travnika nepokošenega, pri čemer se nepokošeni del ob vsaki košnji lahko pusti na drugem delu travniške 

površine. Nepokošeni del travnika, ki je bil puščen ob zadnji košnji v prejšnjem koledarskem letu, je nujno 

treba pokositi ob prvi košnji v naslednjem koledarskem letu;

• na travniški površini in v nepokošenem delu se morajo invazivne tujerodne vrste odstranjevati pred cvetenjem;

• ·obvezna je košnja od roba do roba travniške površine ali od sredine navzven v primeru, ko je površina večja 

od 0,5 ha; sicer je ta določba priporočljiva,

• ·uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena

IRP20 - PLAČILA NATURA 2000 (2) SC 6



Opis

intervencije
4) mokrotni travniki na območjih: Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri 

Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda Luknja, Kobariško Blato, Kromsko hribovje – Menišija, Lahinja, Mišja 

dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna Gora, Trnovski 

gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina.

Zahteve za izvajanje:

·košnja je dovoljena od 30. junija tekočega leta,

·paša in mulčenje nista dovoljena čez celo leto,

·obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja,

·trava se pospravi v obliki mrve. Siliranje pokošene trave in povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) 

nista dovoljena.

·Uporaba mineralnih in organskih gnojil ni dovoljena,

·pušča se nepokošen pas v obsegu 5 do 10% površine travnika, ki se pokosi naslednje leto,

·uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena

Oblika in 

stopnja

podpore

Podpora je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane

po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske površine, trajne nasade, trajno travinje, mejice in živali.

IRP20 - PLAČILA NATURA 2000 (3) SC 6



Upravičenci
Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev, drugi 

upravljavci zemljišč.

Opis intervencije
Intervencija Biotično varstvo rastlin je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih 

fitofarmacevtskih sredstev in s spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin pred 

škodljivimi organizmi prispeva k varovanju vodnih virov in tal.

Oblika in stopnja

podpore
Podpora za intervencijo Biotično varstvo rastlin je letna in krije dodatne stroške in izgubo 

dohodka zaradi prevzete obveznosti. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po 

modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske površine, zaščitene prostore in trajne nasade. 

Plačilo se dodeli na hektar.

IRP27 - BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN Razpoložljiva sredstva:
8.000.000 €

SC 5, 
SC 9



NATURA 2000, BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN

Biotično varstvo rastlin
višina plačila ocenjena površina 

2027

skupaj vrednost 

2027

Poljedelstvo 176,00 1.950 343.200

Hmeljarstvo 487,20 350 170.520

Vrtnarstvo na prostem 612,80 400 245.120

Vrtnarstvo v zavarovanem prostoru 1.857,60 45 83.592

Sadjarstvo in oljkarstvo 458,40 1.000 458.400

Vinogradništvo 209,60 3.000 628.800

NATURA 2000 – stanje: 
koledarsko leto 2027

višina plačila ocenjena površina skupaj vrednost 

plačil 2027 (EUR)

Ljubljansko barje 663,00 550

802.291,80
Planinsko polje 389,33 180

Goričko 390,12 520

Mokrotni travniki 366,00 450



Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev

Opis intervencije Intervencija dobrobit živali je namenjena podpori za izvajanje živalim prilagojenih načinov reje. 
Podpora se namenja za izvajanje rejskih praks, ki:
– presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje
– presegajo minimalne zahteve za dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z 
nacionalnim pravom in pravom Unije

Intervencija dobrobit živali se izvaja v petih podintervencijah, in sicer za prašiče, perutnino, govedo, 
drobnico in konje. Vstop v intervencijo dobrobit živali je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja 
eno leto. 

Oblika in stopnja 
podpore

Podpora za intervencijo dobrobit živali je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi 
prevzete obveznosti, krije pa lahko tudi stroške poslovanja (transakcijske stroške) v višini do največ 25 
% podpore. Plačilo se dodeli na GVŽ.

IRP28 - DOBROBIT ŽIVALI
Razpoložljiva sredstva:

49.999.442 €

SC 9



Splošni in vstopni pogoji
Usposabljanje:

Upravičenec mora opraviti usposabljanje oziroma svetovanje v obsegu najmanj 4 ure v zvezi z vsebinami s področja 
dobrobiti živali v letu prve oddaje zahtevka za intervencijo dobrobit živali v tekočem programskem obdobju.

Vstopni pogoji: 

Prašiči
• Izdelan pregled gospodarstva.
• Na dan pregleda gospodarstva mora upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja intervencijo 

za prašiče, rediti:
– 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, 
– 50 ali več tekačev oziroma
– 50 ali več pitancev.

Perutnina
Za kokoši nesnice je obvezna reja v alternativnih sistemih: upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za intervencijo 
za perutnino rediti najmanj 350 kokoši nesnic oziroma najmanj 500 piščancev.

Govedo
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za intervencijo za govedo rediti najmanj 2 GVŽ goveda.

Drobnica
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za intervencijo za drobnico rediti najmanj 2 GVŽ drobnice.

Konji
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za intervencijo za konje rediti najmanj 2 GVŽ konj.



Podintervencija DŽ – prašiči

Plemenske svinje in plemenske mladice: 
• dodatna ponudba strukturne voluminozne krme – dodajanje slame ali mrve po volji (ad libitum) – plačilo 69,75 

EUR/GVŽ,
• 15 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito 

rejnih živali – plačilo 121,06 EUR/GVŽ,
• skupinska reja z izpustom – plačilo 41,06 EUR/GVŽ.

Tekači in pitanci:
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom, da se živalim omogoči zadovoljevanje njihovih naravnih potreb –

tekačem in pitancem je treba zagotoviti vsaj en optimelen material po volji (ad libitum) – plačilo 21,47 EUR/GVŽ,  
• 15 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih (40% površine boksa morajo biti polna tla) od 

površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali – plačilo 75,66 EUR/GVŽ,
• 20 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito 

rejnih živali – plačilo 65,44 EUR/GVŽ,

Pitanci:
• skupinska reja z izpustom – plačilo 41,06 EUR/GVŽ.

Nadaljevanje s podporo za 10 % večjo talno 
površino za Komisijo ni sprejemljivo!



Podintervencija DŽ – perutnina

Kokoši nesnice:

• gostota naseljenosti ne sme preseči 7 kokoši nesnic na m2 uporabne površine za nesnice – plačilo 239,00 EUR/GVŽ.
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo kokošim možnost izražanja za njih 

značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala iz žične mreže (žične košare, valji...) ali drugega 
perforiranega materiala (mrežaste vreče...) v katero je natlačena slama ali mrva, položena na tla ali v visečem 
položaju ali kljuvalni kamni, in sicer najmanj 1 igralo ali 1 kljuvalni kamen na 500 živali, položena na tla ali v visečem 
položaju – plačilo 117,92 EUR/GVŽ.

Pitovni piščanci: 

• gostota naselitve je največ 30 kg/m2 uporabne površine za piščance, to je piščancem neomejeno dostopna talna 
površina z nastiljem, pri čemer se podesti in pohodne površine pod podesti prištevajo k neto tlorisni površini 
vzrejnega prostora (v vsakem trenutku reje) – plačilo 44,14 EUR/GVŽ, 

• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo piščancem možnost izražanja za 
njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala iz žične mreže (žične košare, valji...) ali drugega 
perforiranega materiala (mrežaste vreče...) v katero je natlačena slama ali mrva, položena na tla ali v visečem 
položaju, in sicer najmanj 1 igralo na 1.500 živali, položeno na tla ali v visečem položaju – plačilo 31,29 EUR/GVŽ. 

Začetek izvajanja v letu 2024 !



Podintervencija DŽ – govedo 
Paša:

• govedo se mora pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,

• govedo lahko prenočuje v hlevu,

• krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama,

• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,

• voditi je potrebno dnevnik paše.

Plačilo za pašo zanaša 52,90 EUR/GVŽ (85 % od izračunane višine plačila, ki znaša 62,23 EUR/GVŽ)!

Izpust:

• govedu mora biti zagotovljen dostop do izpusta. Živali morajo biti v izpustu najmanj po 2 uri na dan – plačilo 41,60 EUR/GVŽ.

Vzreja telet:

• teletom v skupinskih boksih mora biti zagotovljena najmanj naslednja neovirana talna površina:

– teleta do treh mesecev starosti vsaj 2 m2 na žival,

– teleta starejša od treh mesecev vsaj 2,5 m2 na žival.

Tla morajo biti polna (ne rešetkasta) vsaj na 2/3 talne površine boksa. Tla morajo biti nastlana. Kot ustrezen nastil se šteje slama,

seno, lesni sekanci, lesni oblanci in žagovina – plačilo 60,71 EUR/GVŽ.

Izkoreninjenje goveje virusne diareje ( BVD):

• zagotavljanje statusa rej prostih BVD v skladu s Pravilnikom o statusu črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št.
92/22). Plačilo za pridobitev statusa 8,26 EUR/GVŽ, za vzdrževanje statusa 4,13 EUR/GVŽ. Upravičene živali so vse krave v čredi. 



Podintervencija DŽ – drobnica 

Paša drobnice (obvezna zahteva):

• drobnica se mora pasti najmanj 210 dni, oziroma najmanj 180 dni na območjih s krajšo vegetacijsko dobo, v obdobju od 15. marca 
do 30. novembra,

• drobnica lahko prenočuje v hlevu,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
• voditi je potrebno dnevnik paše.
Plačilo za pašo drobnice znaša 50,67 EUR/GVŽ za najmanj 210 dni paše in 43,43 EUR/GVŽ za najmanj 180 dni paše.

Hlevska reja drobnice (izbirna zahteva):

• v času bivanja v hlevu mora biti ovcam in kozam v skupinskih boksih zagotovljeno najmanj 1,5 m2 neovirane talne površine na 
ovco oziroma kozo, jagnjetom in kozličkom pa najmanj 0,35 m2 neovirane talne površine na jagnje oziroma kozlička – plačilo 52,25
EUR/GVŽ na območju z 210 dni paše in 62,70 EUR/GVŽ na območju s 180 dni paše.

Izpust (izbirna zahteva):

• v času bivanja v hlevu mora biti drobnici zagotovljen dostop do izpusta. Živali morajo biti v izpustu najmanj po 2 uri na dan. 
Površina izpusta mora obsegati najmanj 2,5 m2 na ovco oziroma kozo in najmanj 0,5 m2 na jagnje oziroma kozlička plačilo - plačilo 
17,10 EUR/GVŽ na območju z 210 dni paše in 20,52 EUR/GVŽ na območju s 180 dni paše.



Podintervencija DŽ – konji 

Podpora se dodeli za vse kategorije registriranih čistopasemskih konj, ki potencialno vstopajo v prehransko verigo. 
Reja privezanih konj ni dovoljena, razen v času krmljenja.

Paša konj in celoletni izpust:

• konji se morajo pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku 

paše,
• konji lahko prenočujejo v hlevu,
• voditi je potrebno dnevnik paše.

V času izven pašnega obdobja je treba konjem zagotoviti celoletni izpust:

• mlade živali v starosti od 6 mesecev do treh let morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje najmanj 2 živali; 
velikost izpusta mora biti 50 m2 na posamezno žival,

• odrasli konji, starejši od treh let in plemenske kobile morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje najmanj 2 
živali; velikost izpusta mora biti najmanj 50 m2 na posameznega konja, 

• plemenski žrebci morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan; velikost izpusta mora biti najmanj 200 m2 na posameznega 
žrebca.

Plačilo za pašo in izpust zanaša 48,16 EUR/GVŽ.



DOBROBIT ŽIVALI
Podintervencija Znesek na GVŽ 

(€/GVŽ)

PRP 2014-2020 ukrep 

DŽ (€/GVŽ)

Načrtovano število 

GVŽ/leto

Znesek (€/leto)

PRAŠIČI

Plemenske svinje in mladice - voluminozna krma 69,75 48,30 3.000,00 209.250,00

Plemenske svinje in mladice - 15 % večja talna površina 121,06 129,62 4.500,00 544.770,00

Plemenske svinje in mladice - izpust 41,06 61,77 2.000,00 82.120,00

Tekači in pitanci - material za zaposlitev 21,47 16.000,00 343.520,00

Tekači in pitanci - 15 % večja talna površina, polna tla 75,66 36,70 21.600,00 1.634.256,00

Tekači in pitanci - 20 % večja talna površina 65,44 5.400,00 353.376,00

Pitanci - izpust 41,06 33,83 2.300,00 94.438,00

PERUTNINA

Kokoši nesnice - manjša gostota naselitve 239,00 800,00 191.200,00

Kokoši nesnice - material za zaposlitev 117,92 800,00 94.336,00

Pitovni piščanci - manjša gostota naselitve 44,14 2.400,00 105.936,00

Pitovni piščanci - material za zaposlitev 31,29 2.400,00 75.096,00

GOVEDO

Paša 52,90 53,40 100.000,00 5.290.000,00

Izpust 41,06 10.000,00 410.600,00

Vzreja telet 60,71 500,00 30.355,00

Izkoreninjenje BVD - pridobitev statusa 8,26 1.000,00 8.260,00

Izkoreninjenje BVD - vzdrževanje statusa 4,16 1.000,00 4.160,00

DROBNICA

Paša 210 dni 50,67 27,60 3.300,00 167.211,00

Paša 180 dni 43,43 1.700,00 73.831,00

Hlevska reja 1 (pri 210 dni paše) 52,25 1.600,00 83.600,00

Hlevska reja 2 (pri 180 dni paše) 62,70 810,00 50.787,00

Izpust 1 (pri 210 dni paše) 17,10 1.500,00 25.650,00

Izpust 2 (pri 180 dni paše) 20,52 800,00 16.416,00

KONJI

Paša in celoletni izpust 48,16 4.100,00 197.456,00

SKUPAJ 10.086.624,00



Upravičenci Inštitucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire.

Opis intervencije Intervencija je namenjena dejavnostim, ki podpirajo ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ
in ex situ, podpira pa zlasti:
• vzpostavitev monitoringa rastlinskih genskih virov in situ za zelišča;
• vzpostavitev monitoringa rastlinskih genskih virov in situ za jagodičje;
• pripravo modela varnega hranjenja in pripravo izbora najbolj ogroženih rastlinskih genskih

virov za varno hranjenje in za svetovno banko Svalbard in repatriacijo;
• vzpostavitev in situ genske banke za trajne travnike;
• nadaljevanje vrednotenja rastlinskih genskih virov (akcesije in lokalne sorte) – poudarek na

uporabni vrednosti lokalnih sort in akcesij, izbor genskega materiala za prenos na (ark)
kmetije;

• hranjenje in upravljanje rastlinskih genskih virov iz Javne službe nalog rastlinske genske banke
na (ark) kmetijah (genska banka na kmetijah pod okriljem te službe) – ohranjanje z uporabo;

• vzdrževalce lokalnih sort.

Oblika in stopnja
podpore Podpora se nanaša na povračilo dokazanih stroškov.

IRP34 - OHRANJANJE, TRAJNOSTNA RABA IN RAZVOJ 
RASTLINSKIH GENSKIH VIROV V KMETIJSTVU

Razpoložljiva sredstva:
1.749.998 €

SC 6



INTERVENCIJE EKSRP – MLADI KMETJE



Upravičenci in 
pogoji
upravičenosti

Mladi kmet star od 18 do vključno 40 let, ki je vodja kmetijskega gospodarstva in ima ustrezno 
znanje in usposobljenost (mladi kmet – fizična oseba, s.p., družba z enim družbenikom). 
Vstopni pogoj je 12.000 EUR SO, za gorske mlade kmete je znižan na 10.000 EUR SO, če je sedež 
KMG na najmanj 700 m NV in imajo več kot 50% KZU v naklonu nad 35% in točke v OMD. Za 
čebelarje je vstopni prag 100 čebeljih družin.
Kadar KMG upravičenca 165.000 EUR SO oz. 240 čebeljih družin ne izpolnjuje pogojev.
V primeru nedoseganja spodnjega vstopnega prag izraženega v SO, lahko dokazujejo pogoje s 
prikazanim skupnim prihodkom KMG iz računovodskih izkazov, kadar vodijo dvostavno 
računovodstvo v davčne namene (tudi gozdarstvo, dopolnilne dej…). 

Opis intervencije Namen intervencije je z dodeljevanjem podpor mladim kmetom pospešiti pomladitev generacije vodij 
kmetijskih gospodarstev.
Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti
kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev/ohranitev delovnega mesta na prevzetem kmetijskem
gospodarstvu.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči mladim kmetom, 
ki so največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis postali nosilci in lastniki kmetijskega 
gospodarstva. Podpora je sestavljena iz pavšalov, ki se seštevajo: osnovna podpora, dodatek na 
izobrazbo, dodatek na vodenje knjigovodstva, dodatek za naložbe in vključenost v PIZ, dodatek 
na ekološko kmetovanje.

IRP24 - PODPORA ZA VZPOSTAVITEV 
GOSPODARSTEV MLADIH KMETOV

Razpoložljiva sredstva:
47.288.600 €
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PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH 
KMETOV

Višina podpore v EUR (mladi 
kmetje vključeni v PIZ, s.p., 
družbe z enim družbenikom)

Višina podpore v EUR (ostali 
mladi kmetje)

Osnovna podpora 18.600 18.600

Izobrazba pridobljena na kmetijskih,
biotehniških izobraževalnih ustanovah 
ali mojstrski izpit za čebelarja

5.000 5.000

Vodenje dvostavnega knjigovodstva v 
davčne namene

3.000 3.000

Dodatek za mlade kmete, ki so v PIZ, 
s.p., družbe z enim družbenikom

21.400 0

Vključenost v ekološko kmetovanje + 10 % + 10 %

Skupaj največ 52.800 29.260

SC 7



INTERVENCIJE EKSRP – SODELOVANJE



Upravičenci Podprte sheme kakovosti: ZGO, ZOP, ZTP, EKO, IK.

 pravna oseba, ki je pridobila certifikat iz podprtih shem kakovosti za vsaj dva KMG,
 samostojno KMG, ki je pridobilo certifikat iz podprtih shem kakovosti.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 Upravičenec mora imeti veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti.
 KMG, mora biti na novo vključen v izvajanje upravičene sheme kakovosti. Kot nova

vključitev se šteje, da KMG vstopi v shemo kakovosti v letu objave javnega razpisa
oziroma v letu pred objavo javnega razpisa.

 Upravičenec oz. član skupine mora sodelovati v shemi kakovosti, še vsaj naslednja 4
koledarska leta po izdaji odločbe o pravici do sredstev.

Oblika in stopnja
podpore

 Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila, po novem ni več zahtevkov za izplačilo
sredstev, vsa izplačila predvidena že ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.

 Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma
proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 100% izračunane vrednosti pavšalnega
plačila po modelni kalkulaciji.

 Podpora je enaka seštevku pavšalnih zneskov za stroške nastale v letu oddaje vloge na
javni razpis in še naslednja štiri koledarska leta sodelovanja v shemi kakovosti.

IRP11 - PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V 
SHEMAH KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
1.429.320 €

SC 3



Upravičenci  skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti EKO.

V okviru intervencije upravičene skupine proizvajalcev, ki vsaj povezujejo vsaj 2 subjekta,
vključena v naslednje sheme kakovosti: ZGO, ZTP, ZOP, gorski proizvod, EKO in IK.

Pogoji za pridobitev 
podpore

 Izdelan načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje vizijo oglaševanja in
informiranja ter opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s
pridobljeno podporo.

 Gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec na novo začel izvajati aktivnosti
informiranja in promocije proizvodov iz upravičenih shem kakovosti.

 Najkasneje do preteka 3 koledarskih let, ki sledijo oddaji vloge na JR izvesti vse aktivnosti,
navedene v načrtu dejavnosti informiranja in promocije.

 Upravičenec mora biti neprekinjeno priznan za isto shemo kakovosti oziroma iste proizvode,
kot je bil priznan ob vložitvi vloge na JR ves čas trajanja obveznosti in še tri koledarska leta od
dneva zadnjega izplačila sredstev.

 Na notranjem trgu EU mora izvajati skupno promocijo in dejavnosti informiranja potrošnikov.
 Aktivnosti iz načrta dejavnosti informiranja in promocije se morajo izvajati na način, da se na

materialih namenjenih za informiranje in promocijo v ospredju pojavi ime proizvodov iz
upravičene sheme kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oz. simbol kakovosti
proizvoda.

IRP39 - DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN 
PROMOCIJA PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
2.599.974 €

SC 3



Oblika in stopnja
podpore

 Podpora za izvajanje dejavnostmi promocije in informiranja se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev za dejansko nastale stroške povezane z dejavnostmi promocije in informiranja
potrošnikov. Za določene stroške (priprava načrta promocije, stroški dela, kilometrina…)
se predvideva tudi uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

 Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih dejanskih stroškov.
 Najvišji znesek javne podpore je 200.000 EUR. V primeru, da upravičenec združuje

proizvajalce iz več shem kakovosti oziroma iz več proizvodov iz shem kakovosti se za vsak
nadaljnji proizvod najvišji znesek javne podpore poveča za 10%.

 Upravičeni so stroški nastali po oddaji vloge na javni razpis in še naslednja 3 koledarska
leta.

IRP39 - DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN 
PROMOCIJA PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
2.599.974 €
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Upravičenci Vodilni partner pogodbenega partnerstva, ki je pravna oseba, ki ima sedež na geografsko zaokroženem
območju.
Podpora je namenjena kritju stroškov, povezanih z vzpostavitvijo partnerstva, njegovemu upravljanju
ter izvajanju načrta razvoja določenega geografsko zaokroženega območja.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 izdelan načrta razvoja geografsko zaokroženega območja
 sklenjeno pogodbeno partnerstvo, ki ga sestavljajo:

• najmanj 50 kmetijskih gospodarstev z  geografsko zaokroženega območja, 
• najmanj 5 deležnikov z geografsko zaokroženega območja s področja HORECA (hoteli, 

restavracije, catering) javnih zavodov in trgovine.
 določitev geografsko zaokroženega območja, ki predstavlja območje dveh ali več soležnih občin 

na območju RS.
 nova obliko sodelovanja;
 upravičenec mora v zastavljenih rokih izvesti aktivnosti iz načrta razvoja geografsko zaokroženega 

območja in letno poročati o izvedenih aktivnostih na podlagi kazalnikov za spremljanje procesa;
 povečanje števila parterjev za vsaj 50 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
 člani partnerstva pridobiti pravico o uporabi kolektivne znamke, registrirane na podlagi 

nacionalne ali EU zakonodaje, oziroma biti vključeni v izvajanje ene od shem kakovosti, 
vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje (EKO, ZTP, ZGO, ZOP) 

 do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo biti med člani iz pogodbenega partnerstva 
sklenjene pogodbe o odkupu proizvodov oziroma pogodbe za izvedbo storitev.

IRP12 - REGIJSKI PRISTOP POVEZOVANJA LOKALNIH 
PROIZVODOV S POUDARKOM NA EKOLOŠKIH 
PROIZVODIH

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €
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Oblika in 
stopnja
podpore

Višina podpore na upravičenca: največ 460.000 EUR nepovratnih sredstev v petletnem obdobju 
upravičenosti do podpore.

Predmet in višina podpore

1. Pripravljalne aktivnosti in priprava načrta razvoja geografsko zaokroženega območja: pavšalni 
znesek v višini 20.000 EUR. 

2. Stopnja podpore za stroške dela za namen upravljanja partnerstva in izvajanja načrta razvoja 
geografsko zaokroženega območja znaša 80 % upravičenih stroškov. Stopnja podpore se poveča 
za:

10%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 10% do 20% vseh v partnerstvo 
vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za od 50% do 100 % 
več vseh kmetijskih gospodarstev , kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva, 

20%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 20% vseh v partnerstvo vključenih 
kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za najmanj 100% več vseh 
kmetijskih gospodarstev, kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva. 

3. do 65% za naložbe za namen trženja ali za potrebe razvoja geografsko zaokroženega območja 
(embalaža, pakiranje, hladilnice, dostavna vozila, IKT oprema).

Načrtovani znesek za vzpostavitev: 460.000,00 EUR

IRP12 - REGIJSKI PRISTOP POVEZOVANJA LOKALNIH 
PROIZVODOV S POUDARKOM NA EKOLOŠKIH PROIZVODIH

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €
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Upravičenci LAS, fizična in/ali pravne osebe

Opis intervencije LEADER bo del skupnega pristopa LEADER/CLLD s skladom ESRR.
Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj
navzgor«. Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za
programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na
podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem SN. Namen intervencije je doseganje
navedenega cilja skozi izvajanje operacij in operacij sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo
potrebe in izzive na podeželju. Operacije v okviru intervencije prispevajo k doseganje k cilju intervencije,
SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, vključenosti partnerjev, inovativnosti, dodani vrednosti
območja LAS.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za: 
a) Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR. 

Uredba za delovanje LAS in pripravo SLR bo objavljena jeseni 2022, sledi javni poziv za pripravo novih 
SLR.  Potrjene SLR (potrditev tekom l. 2023): LAS-i bodo objavili javni poziv za izbor operacij, 
operacije sodelovanja bodo potrjene na organih LAS. 
Upravičeni dejansko nastali stroški ali aktivnosti ali v obliki SCO; stopnja podpore do 80 %     
ali v obliki SCO; najvišji znesek podpore 200.000 EUR; upravičenci so lahko LAS, fizične ali pravne  
osebe. Upravičene operacije izven naselij s 10.000 preb., ki so v skladu s potrebami SLR, večjo   
dodano vrednostjo, itd.

a) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije – stopnja podpore je do 100% 
upravičenih stroškov, pavšalno izplačilo – delitev EKSRP : ESRR (upravičenci LAS – vodilni partnerji).

IRP26 - LEADER Razpoložljiva sredstva:
44.428.195 €



Upravičenci Upravičenec je pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta, ki je sestavljeno iz najmanj dveh
partnerjev:
• vodilni partner pogodbenega partnerstva, ki je upravljavec širšega (narodni park, regijski

park, krajinski park) oziroma ožjega (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni
spomenik) zavarovanega območja in ki vodi pogodbeno partnerstvo ter

• kmetijska gospodarstva, ki imajo svoja kmetijska zemljišča na zavarovanem območju.

Opis intervencije Intervencija Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih podpira kmetijstvo v
njegovi okoljski funkciji in je namenjena testiranju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks,
ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine. Ta intervencija je predvidena za
naslavljanje specifičnih potreb posameznih zavarovanih območij, ki jih s KOPOP ukrepi ne
moremo zadovoljivo reševati (npr. ohranjanje gnezdišča določenih vrst povezanih s kmetijsko
kulturno krajino) in bodo identificirani v Programu upravljanja z območji Natura 2000 ali v
dokumentih sprejetih na podlagi predpisov varstva narave, ki določajo upravljanje zavarovanih
območij. Upravljavcem zavarovanih območij krije stroške dela za namen vodenja in upravljanja
pogodbenega partnerstva, kmetijskim gospodarstvom zagotavlja nadomestilo za testiranje
ukrepov na kmetijskih zemljiščih iz načrtov upravljanja zavarovanih območij in Programa
upravljanja območij Natura 2000.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora je letna in krije stroške vodenja pogodbenega partnerstva in testiranje ukrepov. 
Podpora znaša 100 % višine podpore.

IRP33 - TESTIRANJE NARAVOVARSTVENIH 
UKREPOV NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH

Razpoložljiva sredstva:
1.600.000 €

SC 6



Upravičenci
• skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje in,
• skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/84.8

Opis intervencije Podintervencija Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in
gozdarskem sektorju je namenjena podpori za ustanovitev in začetno delovanje skupin proizvajalcev in organizacij
proizvajalcev za skupno trženje na področju kmetijstva in gozdarstva, podpori za ustanovitev in začetno delovanje
skupin za izvajanje shem kakovosti in skupin izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju se
dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za največ prvih pet
zaporednih let po datumu priznanja. Najvišja stopnja podpore znaša 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se
postopno znižuje in sicer:
– 10 % deleža tržne proizvodnje za koledarsko leto priznanja,
– 9 % deleža tržne proizvodnje za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 8 % deleža tržne proizvodnje za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 7 % deleža tržne proizvodnje za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
– 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.
Najvišji letni znesek javne podpore je:
– 25.000 EUR za skupine proizvajalcev in skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848,
– 50.000 EUR za organizacije proizvajalcev

IRP10 - SPODBUJANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA 
V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU
1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje 
kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Razpoložljiva sredstva:
6.000.000 €



2. podintervencija: Medpanožno sodelovanje

Upravičenci Medpanožne organizacije, priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter na podlagi nacionalnega 

pravilnika o priznanju medpanožnih organizacij. 

Upravičenci do podpore so združeni predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo in 

vsaj eno od naslednjih faz dobavne verige: predelavo proizvodov iz enega ali več sektorjev ali trgovino z 

njimi, vključno z njihovo distribucijo ter predstavljajo pomemben delež v kmetijskem sektorju. Za njihovo 

delovanje ni potrebno vzpostaviti nove pravne osebe. 

Opis intervencije Podpira se medpanožno sodelovanje, s katerim bomo spodbujali vertikalno povezovanje v verigi. Z

ustanovitvijo medpanožnih organizacij želimo zgraditi trdne verige vrednosti, ki gradijo na pogodbenih

odnosih. Medpanožne organizacije želimo vzpostaviti predvsem v sektorjih, kjer je vertikalna povezanost

šibka. Cilj podintervencije je izboljšanje položaja pridelovalcev, ki so prvi člen v verigi vrednosti, saj

medpanožne organizacije služijo kot platforma za dialog, spodbujanje marketinškega usklajevanja,

izpopolnjevanje znanja ter raziskovanje marketinških potencialov. Cilj podintervencije je tudi dolgoročni

obstoj in sodelovanje med akterji v medpanožni organizaciji.

Oblika in stopnja

podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore znaša 70 % 

upravičenih stroškov, ki se navezujejo na izbrani cilj in so potrebni za izvedbo načrta aktivnosti, 

promocije ter sodelovanja. Najvišji znesek javne podpore je 500.000 EUR na medpanožno organizacijo. 

Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu in sicer največ 5 let od 

odobritve vloge za podporo. Stroški za namen vzpostavitve medpanožne organizacije niso upravičeni 

stroški. 

Razpoložljiva sredstva:
500.000 €



HORIZONTALNE INTERVENCIJE -

USPOSABLJANJE, PRENOS 

ZNANJA, INOVACIJE  



AKIS
INTERVENCIJE IN PODPORNI SISTEMI

184

Pomembno, a izven SN: 
MIZŠ, HORIZON 2020, 
CRP-i, javne službe

Z intervencijami krepimo tako pogoje za ustvarjanje znanja in krepitev inovacij kot 
izmenjavo znanja in sodelovanje med vsemi deležniki sistema AKIS 

P35 Izboljšanje 
koordinacije in 

vzpostavitev enotne 
spletne platforme 

AKIS

Svet za 
RAZVOJ

Mreža za 
podeželje

PLATFORMA AKIS 
Kot spletni servis za pretok 

informacij (rezultati raziskav in 
nalog javnih služb, EIP…)

.

Upravljanje in koordinacija AKIS 
na operativni ravni: RRI, JSKS in 
ostale JS, NOE na MKGP glede 

AKIS, tudi z orodjem:

Koordinacijsko 
telo AKIS

Koordinacija z MIZŠ, MOP in 
ostalimi ministrstvi, tudi z deležniki

P34 Izboljšanje izmenjave 
znanja in prenosa 
informacij

•Intervencija IRP32: 
Izmenjava znanja in 
prenos informacij kmetom 
in gozdarjem ter 
usposabljanje svetovalcev

•Intervencija IRP30: 
Medgeneracijski prenos 
znanja

P36 Krepitev raziskav in 
razvoja, inovacij in 
sodelovanja

•Intervencija IRP31: 
Podpora za projekte EIP

•Intervencija IRP38: 
Konzorciji institucij znanja 
v podporo prehodu 
kmetijstva v zeleno, 
digitalno in podnebno 
nevtralno

P37 Spodbujati 
digitalizacijo in krepitev 
kompetenc v kmetijstvu, 
gozdarstvu in ŽPI 

• Digitalizacija podprta v 
okviru različnih 
investicijskih ukrepov

• Dopolnjevanje z 
Mehanizmom za 
okrevanje in odpornost, 
EKP 2021-2027 in 
InvestEU



Upravičenci Prenosnik, ki prenese kmetijsko gospodarstvo na prevzemnika v okviru nasledstva in s tem
prispeva h pospešeni generacijski pomladitvi nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Opis intervencije Namen intervencije je izboljšati usposobljenost mladega kmeta za celostno upravljanje
kmetijskega gospodarstva v začetnem obdobju samostojnega vodenja KMG s pomočjo znanj, ki
mu jih prenese prenosnik preko načrta prenosa znanja in izkušenj, ki časovno in vsebinsko
sovpada z izvajanjem poslovnega načrta mladega kmeta, ki je upravičenec v okviru IRP24
Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov.

Oblika in stopnja 
podpore

Gre za nepovratno podporo v obliki pavšalnega letnega zneska. Nepovratna podpora za namen
medgeneracijskega prenosa znanja in izkušenj v obdobju, ko mladi kmet izpolnjuje poslovni
načrt iz naslova intervencije Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov;
- stopnja podpore znaša 100 %;
Izračun zneska podpore: 27 ur prenosa znanja mesečno x 11,29 EUR = 304,83 EUR, zaokroženo
na 300 EUR mesečno
300 EUR x 12 mesecev = 3.600 EUR na leto
3.600 EUR x 3 leta = 10.800 EUR za celo obdobje prenosa znanja in izkušenj

IRP30 - Medgeneracijski prenos znanja

Razpoložljiva sredstva:
7.560.000 €

HC



Upravičenci Pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta EIP sestavljajo najmanj trije partnerji, pri čemer sta 
obvezna partnerja kmetijsko gospodarstvo in svetovalec; tretji partner je lahko pravna ali 
fizična oseba, ki bo s svojim znanjem dopolnila izvedbo projekta. 

Opis intervencije
Podpora za projekte EIP ima namen spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za 
reševanje konkretnih, specifičnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v skladu s SKP in navedenimi specifičnimi cilji iz Strateškega načrta. 

Oblika in stopnja 
podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov.
Stopnja podpore znaša do 100%, razen za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, 
kjer znaša stopnja podpore do 65 % upravičenih stroškov naložbe.
Znesek javne podpore za projekt EIP znaša do 300.000,00 EUR.

IRP 31 - Podpora za projekte EIP

Razpoložljiva sredstva:
10.200.000 €

HC



Upravičenci Upravičenci so subjekti, ki so z javnim razpisom izbrani za izvajanje usposabljanj.
Z javnim razpisom se za posamezno vsebinsko področje izberejo kvalificirani izvajalci usposabljanj, ki 
izkazujejo ustrezne reference, usposobljenost, tehnične zmogljivosti, vključevanje drugih deležnikov AKIS 
pri izvedbi usposabljanja. 
Udeleženci usposabljanj člani kmetijskega gospodarstva, zaposleni v kmetijskem, gozdarskem in živilskem 
sektorju, lokalne akcijske skupine in člani panožnih krožkov. 

Opis intervencije Namen je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju, preko 
različnih oblik in metod prenosa znanja. Povezuje se z drugimi intervencijami v obliki obveznih 
usposabljanj za intervencije kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, dobrobit 
žival ali kot izbirna usposabljanja z drugih vsebinskih področij.
Intervencija se izjava z javnimi razpisi, ki se bodo periodično ponavljali z namenom zagotavljanja 
aktualnosti vsebin. Prednostna vsebinska področja so naravovarstvene vsebine, digitalizcija, kmetijske 
prakse, ki pripomorejo k prilagajanju ter blaženju podnebnih sprememb ipd.
Usposabljanja se delijo na „obvezna“ in „izbirna“ usposabljanja, kar pomeni, da si bodo slušatelji 
vsebine, ki jih želijo poslušati lahko izbirali iz t.i. kataloga znanj. 

Oblika in stopnja 
podpore

Nepovratna podpora. Stopnja podpore znaša do 100%. Strošek na enoto predstavlja strošek na 
udeleženca usposabljanja in je sestavljen iz stroška storitev, dela in materiala.

IRP32 - Izmenjava znanja in prenos informacij ter 
usposabljanje svetovalcev

A) Izmenjava znanj in prenos informacij
B) Usposabljanja svetovalcev

Razpoložljiva sredstva:
3.500.000 €

HC



Upravičenci
Upravičenci so subjekti, ki so z javnim razpisom izbrani za izvajanje usposabljanj. 
Udeleženci so osebe dejavne na področju kmetijskega in gozdarskega svetovanja.

Opis intervencije
Namen podintervencije je povečati raven  usposobljenosti kmetijskih in gozdarskih svetovalcev. Z 
okrepljenim usposabljanjem svetovalcev želimo zagotoviti večjo kakovost svetovalnih storitev in 
spodbuditi posodobitev sektorja z izmenjavo znanja in razširjanjem okolju prijaznih proizvodnih praks, 
kakor tudi z inovacijami in digitalnim prehodom v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.

Izvaja se v treh oblikah:
• usposabljanje mladih/novih svetovalcev
• udeležba svetovalcev na eno ali več dnevnimi usposabljanji doma ali v tujini
• organizacija in izvedba usposabljanj za svetovalce z domačimi ali tujimi kvalificiranimi predavatelji

Oblika in stopnja 
podpore

Nepovratna podpora. Stopnja podpore znaša do 100%. Strošek na enoto predstavlja strošek na 
udeleženca usposabljanja / dogodek in je sestavljen iz stroška storitev, dela in materiala.

IRP32 - Izmenjava znanja in prenos informacij ter 
usposabljanje svetovalcev

A) Izmenjava znanj in prenos informacij
B) Usposabljanja svetovalcev

Razpoložljiva sredstva:
3.500.000 €

HC



Upravičenci Podpora krepitvi zmogljivosti institucij znanja za ustvarjanje in prenos znanja, ki bo podpiralo prehod na 
trajnostne kmetijske sisteme in prakse. Konzorciji povezujejo vse ključne deležnike, delujoče v verigi znanja 
AKIS na posameznem področju oz. sektorju (kmete, vključno z demonstracijskimi in mojstrskimi kmetijami, 
javne raziskovalne in izobraževalne institucije, izvajalce javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvu in varstvu 
rastlin, kmetijske svetovalce, predstavnike organizacij in združenj kmetov ipd.)

Opis intervencije
Podpora ima cilj zagotavljanje razvoja celovite ponudbe znanja (in inovativnih rešitev, pilotnih ukrepov ipd.) 
v pomoč prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno na posameznem področju oz. 
sektorju, ki bo podprto v okviru intervencije.

Oblika in stopnja 
podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja podpore znaša do 100%,
razen za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki prispevajo k prilagajanju na podnebne
spremembe, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zmanjševanje odvisnosti od kemikalij ali zmanjšanju
izgube biotske pestrosti, kjer znaša stopnja podpore do 80 % ter za ostale naložbe, kjer znaša stopnja
podpore do 65 % upravičenih stroškov.

Znesek javne podpore na konzorcij znaša do 2.400.000,00 EUR.

IRP38 - Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu 
kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno

Razpoložljiva sredstva:
12.000.000 €

HC



3. IZVEDBENE UREDBE SN 2023- 2027



Uredba o pogojenosti

Uredba o neposrednih plačilih (9 intervencij)
INP01 - Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost 
INP03 - Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice
INP04 - Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi
INP05 - Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje
INP06 - Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih
INP07 - Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline
INP08 - Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali
INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 (9 intervencij)
IRP01 - Plačilo za naravne ali druge omejitve
IRP18.01 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Podnebne spremembe (KOPOP_PS)
IRP18.02 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Naravni viri (KOPOP_NV)
IRP18.03 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK)
IRP19 - Ekološko kmetovanje
IRP43 - Ekološko čebelarjenje
IRP42- Lokalne pasme in sorte
IRP27 - Biotično varstvo rastlin
IRP20 - Plačila NATURA 2000

Uredba o podpori za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu
IRP34 - Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu



Uredba o dobrobiti živali
IRP28 - Dobrobit živali

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike (IAKS uredba)

Horizontalna uredba za ne-IAKS intervencije (skupne določbe, ki veljajo za vse ne-iaks intervencije)

Investicijska uredba (12 intervencij)
IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev 
IRP03 - Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP04 - Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij
IRP16 - Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih
IRP17 - Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil
IRP21 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
IRP22 - Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij
IRP25 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine
IRP29 - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali
IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo
IRP36 - Naložbe v obnovljive vire energije
IRP37 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov

Uredba za gozdarske intervencije
IRP06 - Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP07 - Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP08 - Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP09 - Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva

Uredba za naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah
IRP15 - Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih



Uredba za zemljiške operacije in namakanje
IRP05 - Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP40 - Individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme
IRP41 - Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov
IRP13 - Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 - Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Uredba za mlade kmete
IRP24 - Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
IRP30 - Medgeneracijski prenos znanja
Uredba za intervencije sodelovanja v shemah kakovosti in dejavnosti informiranja ter promocije
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
IRP39 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti
Uredba za intervencijo kolektivnih oblik sodelovanja
IRP10 - Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju
Uredba za regijski pristop povezovanja
IRP12 - Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških 

proizvodih
Uredba za podporo projektom EIP
IRP31 - Podpora za projekte EIP
Uredba za izmenjavo znanj in prenos informacij
IRP32 - Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev
Uredba za podporo konzorcijem znanja
IRP38 - Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno
Uredba za testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih 
IRP33 - Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih 
Uredba LEADER/CLLD 
IRP26 – LEADER



Uredba za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov (6 intervencij)
SI01 - Prenos znanja v čebelarstvu
SI02 - Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom
SI03 - Vzreja čebeljih matic
SI04 - Raziskovalno delo na področju čebelarstva
SI05 - Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva
SI06 - Kakovost in varnost čebeljih pridelkov

Uredba za intervencije v vinskem sektorju (3 intervencije)
SI07 - Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
SI08 - Promocija vina v tretjih državah
SI09 - Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah

Uredba za intervencije v sektorju sadja in zelenjave (7 intervencij)
SI10.01 naložbe in raziskave
SI10.02 svetovanje in tehnična pomoč
SI10.03 usposabljanje in izmenjava dobrih praks
SI10.05 promocija, obveščanje in trženje
SI10.06  umik s trga za brezplačno razdelitev
SI10.07 opustitev spravila
SI10.08 zavarovanje letine in proizvodnje



KAKO NAPREJ – IZVAJANJE SN 2023-2027 
• November 2022: Potrditev SN 2023-2027

• Priprava nacionalnih uredb za izvajanje SN 2023-2027 – subvencijska kampanja
(predvidoma 15. 3. 2022): Uredbe bodo pripravljene predvidoma do konca decembra
2022.

• Priprava nacionalnih uredb za izvajanje SN 2023-2027 – razvoj podeželja javni
razpisi/javna naročila: Uredbe bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta 2023.
Javni razpisi se bodo predvidoma pričeli izvajati v drugi polovici 2023. Objavljen bo
terminski načrt objave javnih razpisov.

• Priprava nacionalnih uredb za izvajanje SN 2023-2027 – sektorske intervencije: Uredba za
sadje in zelenjavo bo pripravljena predvidoma v prvi polovici leta 2023. Za sektor vina se
bodo intervencije začele izvajati z letom 2024. Uredba bo pripravljena predvidoma do
konca decembra 2022. Del javnih razpisov in javnih naročil za čebelarski sektor bo
objavljen predvidoma do konca marca 2023. Naložbeni ukrepi v čebelarstvu, vzdrževanje
učnih čebelnjakov in sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, bodo
lahko uveljavljeni od 1. 8. 2022.
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