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1. Splošno za obe 
intervenciji 

Finančna sredstva

- Ekološko kmetovanje IRP 19 –
92 mio EUR

- Ekološko čebelarjenje IRP 43 –
1,5 mio EUR

Zakonodaja

- Uredba o plačilih za okoljske in
podnebne obveznosti, naravne
ali druge omejitve in območja
Natura 2000 – objava
predvidena konec februarja
2023

- Uredba EU št. 2018/848 3



1. Splošno za obe 
intervenciji 

Namen intervencij 

- Namen je spodbujati kmetijska
gospodarstva za izvajanje naravi prijaznega
načina kmetovanja.

- Podpira se ohranjanje izvajanje ekološkega
kmetovanja in čebelarjenja kakor tudi
preusmerjanje v ekološko kmetovanje in
čebelarjenje

Trajanje obveznosti

- Obveznost traja 5 let

- Izjema: višja sila in prenos obveznosti na
drugo osebo
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1. Splošno za obe 
intervenciji 

Pogoji upravičenosti

- KMG mora biti vpisano v RKG v skladu s pravilnikom RKG

- upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za
kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma
predelave prijaviti oz. obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje
do 31. decembra preteklega leta za tekoče leto, razen za leto
2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo
najpozneje do 28. februarja 2023

- opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 25 ur v
obdobju trajanja obveznosti, pri čemer mora v prvih treh letih
trajanja obveznosti opraviti najmanj 15-urni program
usposabljanja v zvezi v vsebinami, ki se nanašajo na ekološko
kmetovanje oziroma ekološko čebelarjenje - ni dvojnega
usposabljanja, če je hkrati v EK in EKČ intervenciji

- pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto v skladu z
Uredbo (EU) 2018/848 in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo
in predelavo kmetijskih pridelkov in živil 5



2. Ekološko kmetovanje – IRP 19

- imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin na KMG (če ima
samo IRP 43 ta pogoje ne velja)

- velikost skupne površine mora biti najmanj 0,3 ha
kmetijskih zemljišč iste rabe. Najmanjša velikost površine
kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe ne sme biti
manjša od 0,1 ha, razen pri pridelavi zelenjadnic in
semenskega materiala kmetijskih rastlin, kjer je najmanjša
velikost strnjene površine lahko 0,01 ha

- rediti travojede živali v skladu z uredbo, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, če
uveljavlja plačilo za trajno travinje;

- v primeru trajnega travinja mora biti obtežba vsaj 0,3 GVŽ
na ha/trajnega travinja (raba 1300 in 1320)

- biti vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin
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2. Ekološko kmetovanje – IRP 19

Vrsta rabe GERK in kmetijske rastline

1100 – njive, 1131 – začasno travinje, 1160 – hmeljišče, 1161 –
hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na njivi, 1180 – trajne
rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1192 –
rastlinjak s sadnimi rastlinami, 1211 – vinograd, 1212 –
matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1230 – oljčnik, 1222 –
ekstenzivni sadovnjak, 1240 – ostali trajni nasadi, 1300 – trajni
travnik in 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi
značilnostmi
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2. Ekološko kmetovanje – IRP 19
Višina plačila na ha/letno – izvajanje Ekološkega 
kmetovanja 

− njive-poljščine: 607 EUR
− zelenjadnice na prostem: 1.021 EUR
− zelenjadnice v zavarovanih prostorih: 1.131 EUR
− oljčniki in intenzivni sadovnjaki: 885 EUR
− visokodebelni travniški sadovnjaki: 258 EUR
− vinogradi: 888 EUR
− hmeljišča: 796 EUR
− drevesnice: 1.200 EUR
− trajno travinje: 159 EUR
− pridelava semenskega materiala kmetijskih

rastlin (poljščine, krmne rastline ali
zelenjadnice): 785 EUR



2. Ekološko kmetovanje – IRP 19

Višina plačila na ha/letno – preusmeritev v prakse 
Ekološkega kmetovanja 
− njive-poljščine: 800 EUR
− zelenjadnice na prostem: 1.200 EUR
− zelenjadnice v zavarovanih prostorih: 1.200 EUR
− oljčniki in intenzivni sadovnjaki: 1.200 EUR
− visokodebelni travniški sadovnjaki:  320 EUR
− vinogradi: 1.200 EUR
− hmeljišča: 1.200 EUR 
− drevesnice: 1.200 EUR 
− trajno travinje: 276 EUR 
− pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin

(poljščine, krmne rastline ali zelenjadnice): 1.200  EUR
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3. Ekološko 
čebelarjenje – IRP 43

− najmanj 5 čebeljih družin

− plačilo na čebelarja glede na število 
čebeljih družin po razredih 
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3. Ekološko čebelarjenje 
– IRP 43

Višina plačila glede na število čebeljih družin na leto na čebelarja –
izvajanje Ekološkega čebelarjenja 

− od 5 do 10: 273 EUR

− od 11 do 20: 545 EUR

− od 21 do 30: 909 EUR

− od 31 do 40: 1.272 EUR

− od 41 do 50: 1.636 EUR

− od 51 do 75: 2.272 EUR

− od 76 do 100: 3.181 EUR

− od 101 do 150: 4.544 EUR

− od 151 do 200: 6.361 EUR

− od 201 do 300: 9.088 EUR

− nad 301: 14.540 EUR
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3. Ekološko čebelarjenje –
IRP 43

Višina plačila glede na število čebeljih družin na leto na čebelarja
– preusmerjanje v Ekološko čebelarjenje

− od 5 do 10: 294 EUR

− od 11 do 20: 588 EUR

− od 21 do 30: 981 EUR

− od 31 do 40: 1.373 EUR

− od 41 do 50: 1.765 EUR

− od 51 do 75: 2.451 EUR

− od 76 do 100: 3.432 EUR

− od 101 do 150: 4.903 EUR

− od 151 do 200: 6.864 EUR

− od 201 do 300: 9.805 EUR

− nad 301: 15.688 EUR 12



4. Večletne obveznosti M.10, M.11 iz PRP 
2014-2022

• KMG, ki so v 5-letno obveznost vstopila leta 2019 ali
2020.

• Usposabljanje ne bo več potrebno

• Prenos obveznosti ukrepov KOPOP in EK iz PRP 2014-
2020, prevzetih v letih 2019 in 2020, ki se zaključijo z
letom 2023 oz. 2024, v SN 2023-2027 je predmet 13.
spremembe PRP 2014-2020, ki se še usklajuje z
Evropsko komisijo.
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5. Vprašanja in odgovori 

1. Ali se morda že ve kako bo kmet izpolnil pogoj 25 ur programa
usposabljanja ali na enak način kot doslej, javno naročilo,
izbran izvajalec, v naprej določena vsebina izobraževanj in
izvedba po vsej verjetnosti v prihodnje v živo ali?

Intervencija se bo izvajala z javnimi razpisi. MKGP bo objavil javni
razpis za izbor izvajalcev za izvedbo različnih načinov in oblik
izmenjave znanj in prenosa informacij o teh temah (usposabljanja,
demonstracij ipd.). Po končanem izboru izvajalcev bo MKGP
pripravil »katalog izmenjave znanj in prenosa informacij« v katerem
bodo zbrane teme, predavatelji, okvirne lokacije in termini izvedbe.
Kmetje oz. slušatelji si bodo iz tega kataloga izbirali teme in obseg
usposabljanj, ki jih potrebujejo pri svojem delovanju. Javni razpisi se
bodo periodično ponavljali z namenom, da bo v katalogu
zagotovljena aktualnost tematik usposabljanj.
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5. Vprašanja in odgovori

2. Ali je možna vključitev v ekološko kmetovanje tudi za Agrarno
ali Pašno skupnost (planina), ko so živali na planini le cca 4
mesece? Ne.

3. Kmetija je vstopila v EK v letu 2019. To pomeni da ima
obveznost še v letu 2023? Zadeva se usklajuje še z EK.

4. Kmetje so vstopali v ekološko kmetovanje v letu 2019 in 2020,
ko je veljala še stara zakonodaja. Kaj ni bilo vedno, da če se
zakonodaja spremeni, da se da stranki na voljo da se odloči ali
nadaljuje ali izstopi iz sheme? Zadeva se usklajuje še z EK.

5. V lanskem letu je bilo tolmačeno, da KMG, ki je vstopila v EK v
letu 2019 z letom 2022 preneha veljati petletna obveznost in se
bo v letu 2023 ponovno odločala ali želi novo petletno obveznost.
Ne vem zakaj sedaj ta sprememba. Zadeva se usklajuje še z EK.
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spletna stran: skp.si

HVALA ZA POZORNOST!
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