
Strateški načrt  
skupne kmetijske politike 
2023–2027 za Slovenijo 

 
UKREPI ZBIRNE VLOGE  

za leto 2023 
 

Usposabljanje JSKS, 10. 1. 2023 
 

Polona Kolarek Novšek,  
Sektor za trajnostno kmetijstvo, MKGP 

1 



REFORMA SKP  

• Izvajajanje reforme SKP zajema obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027 

• Proces:  
• Evropska komisija objavi zakonodajnega svežnja (predlogi 3 uredb), junij 2018 
• Pogajanja in političen dogovor Evropskega parlamenta, Svet EU (države) in 

Evropske komisije, nov. 2020 – junija 2021 oz. julij 2021, 
• Formalen sprejem osnovnih uredb in objava v Uradnem listu EU, dec. 2021: 

• Uredba 2021/2115 o strateškem načrtu,  
• Uredba 2021/2116 o financiranju in upravljanju SKP,  
• dopolnjena Uredba Skupni ureditvi kmet. trgov, 

• nato v letu 2022 sprejete še Izvedbene in delegirane uredbe Evropske komisije, 

• Izvedbeni sklep Komisije z dne 28.10.2022 o odobritvi strateškega načrta SKP za 
obdobje 2023–2027 za Slovenijo za podporo Unije, ki se financira iz Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

• Nacionalni predpisi (Zakon o kmetijstvu, izvedbene uredbe za ukrepe, Pravilnik o 
RKG). 
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REFORMA SKP 
• Splošni cilji (3): 

 

(a) pameten, konkurenčen, odporen in raznolik 
kmetijski sektor, ki zagotavlja dolgoročno 
prehransko varnost; 

 

(b) varstvo okolja, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo, in podnebni ukrepi ter prispevanje 
k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev EU, 
vključno z njenimi zavezami iz Pariškega sporazuma; 

 

(c) krepitev socialno-ekonomskega tkiva podeželja. 

  

 

 • Horizontalni cilji: modernizacija kmetijstva in podeželja; znanje, inovacije in digitalizacija. 

 

• Specifični cilji (9): 
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REFORMA SKP 

• Obvezni minimalni ali maksimalni deleži sredstev za posamezne vsebine, 
določeni ukrepi obvezni, 

• Zahteva se skladnost in prispevek strateških načrtov SKP k okoljski in podnebni 
zakonodaji in obveznostim EU ter zlasti k ciljnim vrednostim EU za leto 2030 v 
sporočilih EK „Strategija od vil do vilic “, „Strategija EU za biotsko raznovrstnost“; 

• Nov izvedben model - en program, subsidiarnost, poudarek na doseganju 
rezultatov: 

• Kazalniki učinka oz. ‚outputa‘ (število ha, živali, projektov): Letna poročila DČ 
o smotrnosti (+ letna potrditev smotrnosti s strani EK skladno z Uredbo 
2021/2116),  

• Kazalniki rezultata (npr. delež krajinskih značilnosti v KZU)):                                 
• EK izvede pregled smotrnosti za proračunsko leto 2024 (=zbirna vloga za koledarsko leto 

2023) in za proračunsko leto 2026 (=zbirna vloga za koledarsko leto 2025), 

• in vrednotenje (kazalniki vpliva). 
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Strateški načrt Skupne kmetijske politike (SKP) za 
obdobje 2023-2027 za Slovenijo 

• Skupni programski dokument Evropske komisije in RS za črpanje sredstev obeh 
kmetijskih skladov EU (I. in II. steber SKP!) 

• Sledi ciljem SKP na področju konkurenčnosti, okolja in podnebja, skladnega razvoja 
podeželja ter ciljem za znanje in inovacije.   

• Uresničuje številne ključne prioritete EU: 
• Evropski zeleni dogovor: Strategija EU „od vil do vilic“, Strategija o biotski raznovrstnosti do leta 

2030, Strategija EU za tla, Strategija EU za metan, in  

• Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021, 

• številne druge EU in RS prioritete, zlasti na področju OKOLJA in PODNEBJA (NEPN, Dolgoročna 
podnebna strategija do 2050, Program upravljanja N2000, Načrt upravljanja voda).  

• Upošteva: priporočila Evropske komisije za slovenski SN 2023-2027, predhodno 
vrednotenje, celovita presoja vplivov na okolje (okoljsko poročilo). 

• Usklajevanje z deležniki. 

• Interesi in specifike slovenskega kmetijstva so v največji možni meri upoštevani. 
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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 
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FINANČNI OKVIR SN 2023-2027 

 

 

 • Neposredna plačila: 
657.647.938 € 

 
• Vinski sektor: 19.396.000 €  
 
• Čebelarski sektor: 

6.454.208 € 
        (3.227.104 € + 3.227.104 € SLO)  
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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 
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KLJUČNI ELEMENTI SN 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 finančnih, površinskih in 
vsebinskih kriterijih daleč najbolj okoljsko 

ambiciozen programski dokument za kmetijstvo. 
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Okoljska in podnebna ambicija 



KLJUČNI ELEMENTI SN 2023-2027  

 Okrepljena pogojenost, 

 Nova shema za okolje in podnebje v okviru neposrednih plačil, 

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

 Ekološko kmetovanje, 

 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. 
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FINANČNA SREDSTVA II. steber 

• Slovenski SN predvideva, da se 
skoraj 60 % od vseh sredstev 
EKSRP nameni okolju in 
podnebnim izzivom. 
 

• Nad  obveznim deležem za II. 
steber kot določa EU uredba 
(35 %), zato je lahko delež za 
Shemo za okolje in podnebje 
SOPO na I. stebru cca 16% 
neposrednih plačil namesto 
obveznih 25 %!   

Okoljska in podnebna ambicija 

124,6 mio EUR;  
22,6 %  

327,2 mio EUR;  
59,4 % 

55,2 mio EUR;  
10,0 % 

11,3 mio EUR;  
2,0 %  

32,6 mio EUR; 
 5,9 % 

Konkurenčnost

Okolje in podnebne spremembe

Podeželje

Horizontalni cilj

Tehnična pomoč
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Biodiverziteta  
 Za ohranjanje biotske raznovrstnosti rezerviranih 11,7 mio € na leto 

(6-kratno povečanje sredstev SKP) glede na obdobje 2015–2022, 
 uvajamo nove ukrepe, prenavljamo obstoječe ukrepe in krepimo 

osnovne obvezne standarde, zlasti za območja Natura 2000, 
 povečane so ciljne POVRŠINE pod specifičnimi operacijami KOPOP 

(primerjava glede na dosežene površine za 2020). 
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Podnebna ambicija 

Strateški načrt izkazuje ambiciozne učinke na zmanjšanje 
toplogrednih plinov (TGP) iz kmetijstva in amonijaka 

 SN 2023–2027 stopnjuje podnebne 
ambicije. 

 Strokovna ocena Kmetijskega inštituta 
Slovenije kaže, da bi lahko z intervencijami 
SN dosegli: 

         – 3,55 % zmanjšanje izpustov TGP in  
         – 7,87 % zmanjšanje izpustov amonijaka    

do leta 2027. 

EMISIJE TGP in AMONIJAKA 

 Uresničitev cilja zmanjšanja izpustov 
TGP bo terjala izjemen angažma 
kmetov in stroke.  

 Načrtovano zmanjšanje izpustov TGP je 
primerljivo z ocenami zmanjšanja TGP 
drugih držav. 
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 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. 
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 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. 
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IZVEDBENE UREDBE SN 2023-2027 
za zbirno vlogo 2023 
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1) UREDBA O PRAVILIH POGOJENOSTI, UL RS št. 166/2022 
2) UREDBA O INTERVENCIJI DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2023 (IRP28 - Dobrobit živali), UL RS št. 166/2022 
3) UREDBA O NEPOSREDNIH PLAČILIH, objava v UL RS predvidoma začetek februarja 2023 

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 (11 podintervencij) 
INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete 

4) UREDBA O PLAČILIH ZA OKOLJSKE IN PODNEBNE OBVEZNOSTI, NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE IN OBMOČJA 
NATURA 2000, objava v UL RS predvidoma konec februarja 2023 

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 

5) UREDBA O IZVEDBI UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE (IAKS uredba), objava v UL RS predvidoma konec februarja 2023 
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UREDBA O IZVEDBI  
UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE (t.i. IAKS uredba) -  NOVOSTI  

- 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 …) 

- poznejši začetek subvencijske kampanje (predvidoma 15. 3. 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.  
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• Kmetijska dejavnost: proizvodnja ali vzdrževanje kmet. površine  

=> dopolnjena definicija vzdrževanja 

• Kmetijska površina: orno zemljišče, traj. nasadi, traj. travinje   

=> dopušča se največ 50 dreves/ha 

• Upravičeni hektar za nekatere intervencije neposrednih plačil  

=> tudi krajinske značilnosti iz pogojenosti (DKOP 8) 

• Aktivni kmet za neposredna plačila in OMD plačilo  

=> ni več negativne liste, šest možnosti dokazovanja minimalne 

kmetijske dejavnosti (nosilec mora izpolniti eno od naštetih) 

• Mladi kmet => dodan je pogoj o znanju in spretnostih (najmanj 

3 leta delovnih izkušenj: ZPIZ – kmečko zavarovanje, članstvo v 

RKG, izjava o delovnih izkušnjah)  

DEFINICIJE, ki jih določi DČ in  
so skupne več intervencijam 
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POGOJENOST 

• „Okrepljena“ navzkrižna skladnost (obvezne zahteve, ki se ne plačajo dodatno), 
predvsem na področju DKOP (GAEC),  

• npr. vključene so nekatere kmetijske prakse zelena komponenta, spremenjene 
(površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje). 

 

• Zavezanci: upravičenci za NEPOSREDNA PLAČILA, KOPOP, BIOTIČNO VARSTVO, 
OMD, DŽ, N200O plačila, Ekološko kmetijstvo 

• V primeru kršitev se kazni izračunajo na podlagi skupnega zneska teh plačil! 
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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 Natura 2000 21 



POGOJENOST – predpisane 
zahteve ravnanja (PZR) 

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) 
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INTERVENCIJE EKJS - NEPOSREDNA PLAČILA 

23 
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Intervencije v obliki neposrednih plačil 

INP01 - Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost  
- razpoložljiva sredstva: 414.451.188 €  

INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost  
- razpoložljiva sredstva: 38.873.376 €  

INP03 - Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice  
- razpoložljiva sredstva: 6.576.498 € 

INP04 - Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi  
- razpoložljiva sredstva: 28.936.604 € 

INP05 - Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje  
- razpoložljiva sredstva: 30.909.560 € 

INP06 - Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih  
- razpoložljiva sredstva: 19.071.857 € 

INP07 - Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline  
- razpoložljiva sredstva: 13.153.001 € 

INP08 - Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali  
- razpoložljiva sredstva: 101.801.968 € 

INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete  
- razpoložljiva sredstva: 9.864.752 € 
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SC 1 

NEPOSREDNA PLAČILA – vstopne zahteve  
Nosilci KMG, ki: 
– imajo najmanj 1 ha upravičenega hektarja ali so upravičeni do najmanj 100 
EUR/KMG (le v primeru vezane dohodkovne podpore za živali) 
   Upravičen hektar je sestavljen iz (sedanji koncept z manjšimi spremembami): 

- Kmetijske površine KMG, na kateri vsako leto poteka kmetijska dejavnost (proizvodnja ali 
vzdrževanje) ali izjemoma največ vsako drugo leto oziroma lahko v koledarskem letu 
poteka tudi nekmetijska dejavnost, vendar največ 30 dni v obdobju vegetacije (+izjemoma 
dlje), če ne ovira kmetijske dejavnosti in 

- Druge površine  KMG: 
- krajinske značilnosti oz. neproizvodni elementi iz DKOP 8 iz pogojenosti , 
- druge krajinske značilnosti na vseh vrstah kmetijskih površin razen trajnega travinja z 

razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, ki niso prevladujoče in bistveno ne ovirajo 
kmet.dej. (krajinske značilnosti velikosti največ 100m2, ali široke največ 2 metra ali 
brežine) 

– so aktivni kmetje 
– izpolnjujejo pogoje iz posameznih intervencij neposrednih plačil.  
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SC 1 

NEPOSREDNA PLAČILA – vstopne zahteve 
Aktivni kmet 

Če je skupni znesek neposrednih plačil v letu n-1 do vključno 5.000€/KMG, se 
kmet oz. nosilec KMG avtomatično šteje za aktivnega kmeta.  

Če je nosilec KMG prejel več kot 5.000 € neposrednih plačil v letu n-1, mora 
dokazovati minimalno raven kmetijske dejavnosti z vsaj enim merilom: 

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

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

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

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

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

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

•  NOV UKREP: OSNOVNA DOHODKOVNA PODPORA ZA TRAJNOSTNOST (UKINITEV PLAČILNIH 
PRAVIC Z LETOM 2023), načrtovan znesek je 184,20 EUR/ha,  in spremenjen je mehanizem znižanja 
(degresije) osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost in ni več upoštevanja stroškov plač iz 
naslova kmetijske dejavnosti (zbrana sredstva se prenesejo na prerazporeditveno plačilo): 

•nad 60.000 EUR do 160.000 EUR/KMG odstotek znižanja 35%,  

•od vključno 160.000 EUR do 260.000 EUR/KMG odstotek znižanja 45%, 

•od vključno 260.000 EUR do 360.000 EUR/KMG odstotek znižanja 55%,  

•od vključno 360.000 EUR in več/KMG odstotek znižanja 65%. 

 

• NOV UKREP, kot dodatek: DOPOLNILNA PRERAZPOREDITVENA DOH. PODPORA ZA TRAJNOSTNOST, 
za prvih 8,2 ha pri vseh KMG, načrtovan znesek za leto 2023 je 27,38 EUR/ha. 

• PRILAGOJEN UKREP, kot dodatek: DOPOLNILNA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE, za 
prvih 90 ha, v prvih 5 letih oz. razliko,  načrtovan znesek za leto 2023 je 78,91 EUR/ha. 

 
•NOV UKREP: SHEME ZA PODNEBJE, OKOLJE IN DOBROBIT ŽIVALI (SOPO) 
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INP08 - Sheme za podnebje in okolje (SOPO) 

Travinje 
Njive Trajni nasadi 

1. EKSTENZIVNO 
TRAVINJE 
- razpoložljiva sredstva: 

15.534.649 € 
 
2. TRADICIONALNA RABA 
TRAVINJA 
- razpoložljiva sredstva: 
10.533.616 € 

5. NAKNADNI POSEVKI IN PODSEVKI  
- razpoložljiva sredstva: 15.417.392 € 
 

6. OZELENITEV ORNIH POVRŠIN PREKO ZIME  
- razpoložljiva sredstva: 12.210.000 € 
 

7. KONZERVIRAJOČA OBDELAVA TAL  
- razpoložljiva sredstva: 2.462.491 € 
 
8. ZAPLATE NEPOSEJANIH TAL ZA POLJSKEGA 
ŠKRJANCA 
- razpoložljiva sredstva: 1.020.000 € 

 
9. VARSTVO GNEZD PRIBE 
- razpoložljiva sredstva: 99.000 € 

10. UPORABA LE ORGANSKIH GNOJIL 
ZA ZAGOTAVLJANJE DUŠIKA 
- razpoložljiva sredstva: 7.800.000 € 
 
11. OHRANJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI V TRAJNIH NASADIH  
(Združuje: življenjski prostor za 
organizme, obdelavo medvrstnega 
prostora, cvetoči pas) 
- razpoložljiva sredstva: 6.830.000 € 

 
Razpoložljiva sredstva: 

101.801.968 € 
 

3. Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak 
- razpoložljiva sredstva: 23.916.420 €  

4. Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP 
- razpoložljiva sredstva: 5.978.400 €  

KOPOP 

SOPO 

pogojenost 29 



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 
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(PROIZVODNO) VEZANA NEPOSREDNA PLAČILA 

• NOVI sektorji: 
• krave dojilje (če v OMD, višji znesek),  
• beljakovinske rastline  

 
 

• ZA OBSTOJEČE SEKTORJE so spremenjeni pogoji in vrednost podpore: 
•  drobnica,  
•  reja govedi (če v shemi EK ali IK, višji znesek; + vključuje tudi telice),   
•  mleko na gorskem območju. 

Izključno za sektorje v 
težavah, izjema beljakovinske 

rastline 
(BDV na uro efektivnega dela) 

in dolgoročna ciljna 
usmerjenost v konkurenčnost, 

kakovost ali trajnostnost 
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PROIZVODNO VEZANA PLAČILA 
Razpoložljiva sredstva: 

98.647.520 € 

PVP po letu 2023 (ocena) 

načrtovana 
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 
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INTERVENCIJE EKSRP – RAZVOJ PODEŽELJA 
POVRŠINSKE IN OKOLJSKE INTERVENCIJE (IAKS) 
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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 
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Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo: 
- Opravljeno usposabljanje 
- Vstopne in druge pogoje za podintervencije. 

Opis 
intervencije 

Podpora za izvajanje živalim prilagojenih načinov reje, in sicer rejskih praks, ki presegajo: 
– zadevne zahteve v pogojenosti , 
–  minimalne zahteve za DŽ in druge obvezne zahteve, določene z nac. in pravom EU. 
 

Vstop v intervencijo dobrobit živali je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja 1 leto.  
 

Intervencija dobrobit živali se izvaja v 5 podintervencijah za: 

- prašiče (plemenske svinje in plemenske mladice; tekači in pitanci; pitanci),  

- govedo (paša; izpust; vzreja telet; Izkoreninjenje goveje virusne diareje),  

- drobnico (paša – obvezna zahteva, hlevska reja – izbirna z., Izpust – izbirna z.), 

- konje (paša konj in celoletni izpust), 

- perutnino (kokoši nesnice; pitovni piščanci), z letom 2024.  

Oblika 
podpore 

Letna. Krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti, krije lahko tudi 
stroške poslovanja (transakcijske) v višini do največ 25 % podpore. Plačilo se dodeli na GVŽ. 

UREDBA O INTERVENCIJI DOBROBITI ŽIVALI  
ZA LETO 2023 (IRP28) 

Razpoložljiva sredstva: 
49.999.442 € 

SC 9 
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IRP01 - Plačilo za naravne ali druge omejitve - razpoložljiva sredstva: 240.000.000 €  

IRP18.01 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Podnebne spremembe (KOPOP_PS)  

      - razpoložljiva sredstva: 5.110.858 € 

IRP18.02 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Naravni viri (KOPOP_NV)  

     - razpoložljiva sredstva: 115.639.143 € 

IRP18.03 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina 
(KOPOP_BK) - razpoložljiva sredstva: 38.222.909 € 

IRP27 - Biotično varstvo rastlin - razpoložljiva sredstva: 8.000.000 €  

IRP42 - Lokalne pasme in sorte - razpoložljiva sredstva: 16.527.080 € 

IRP19 - Ekološko kmetovanje - razpoložljiva sredstva: 91.999.547 € 

IRP43 - Ekološko čebelarjenje - razpoložljiva sredstva: 1.499.888 € 

IRP20 - Plačila NATURA 2000 - razpoložljiva sredstva: 2.649.424 €. 

UREDBA O PLAČILIH ZA OKOLJSKE IN PODNEBNE 
OBVEZNOSTI, NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE 
IN OBMOČJA NATURA 2000 
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Upravičenci Nosilec KMG, ki ima najmanj 1 ha upravičenih 
kmetijskih površin, izpolnjuje zahteve pogojenosti in 
je aktivni kmet. 

Opis 
intervencije 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. 
Novost: Posodobitev točkovanja kmetij v 

OMD  

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
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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 

 

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 

3 intervencije (spec.cilj 4 Podnebne spremembe, 5 Naravni viri, 6 Biodiverziteta)  

KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČIL (KOPOP) 

38 
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Upravičenci Nosilec KMG, skupina nosilcev KMG 

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 6 Razpoložljiva 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. 39 



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 • Letno. 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 upoštevani tudi poslovni (transakcijski) stroški (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 6 

Razpoložljiva sredstva: 
158.972.911 € 

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. 
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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) 
SC 4, 
5 in 6 Razpoložljiva sredstva: 

158.972.911 € 
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Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev 

Opis intervencije Namen je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem 
okolja ter ohranjati genske vire s spodbujanjem kmetijskih gospodarstev k reji 
lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, in k pridelavi lokalnih 
sort, ki jim grozi genska erozija. 

Intervencija se izvaja v obliki 2 operacij: 
– LO.1 Lokalne pasme (avtohtone in tradicionalne) ; 
– LO.2 Lokalne sorte (avtohtone in tradicionalne) . 
Trajanje obveznosti je 5 let. 

Plačila Letno. 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. 
Plačilo ne sme presegati za: njivske površine: 600 EUR/ha;  trajne nasade: 900 
EUR/ha; živali: 200 EUR/GVŽ letno.  

IRP42 – LOKALNE PASME IN SORTE 
Razpoložljiva sredstva: 

16.527.080 € 

SC 6 
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Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki: 
• ima najmanj 1 ha kmetijskih površin; 
• vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijavi oz. obnovi prijavo 

v kontrolo najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto (izjema za rok za zbirno vlogo 2023); 
• opravi program usposabljanja oz. svetovanja v obsegu najmanj 25 ur v obdobju trajanja obveznosti; 
• rediti travojede živali v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, če uveljavlja plačilo za travinje; 
• vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, če uveljavlja plačilo za pridelavo 

semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
• pridobi certifikat za ekološko pridelavo oz. predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil za tekoče leto v skladu z Uredbo 

EU 2018/848 in predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil. 
Vstop prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let.  

Opis 
intervencije 

Namen je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi prijaznega načina kmetovanja. 
Podpira se ohranjanje izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje 

Oblika in 
stopnja 
podpore 

Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki : 
• presegajo pogojenost; 
• presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi 

druge ustrezne obvezne zahteve, določene z nacionalnim in pravom Unije; 
• presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine; 
• se razlikujejo od obveznosti iz Shem SOPO v okviru neposrednih plačil. 
Podpora: 
- znaša 70 % izračunane kalkulacije, letnoa na ha/leto 
- najvišji zneski: njive 800 EUR/ha, tr.nasadi, vrtnine, semenarstvo 1.200 EUR/ha, tr.travinje 500 EUR/ha. 

IRP19 - EKOLOŠKO KMETOVANJE Razpoložljiva sredstva: 
91.999.547 € 

SC 5 
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Upravičenci Nosilec KMG, ki 
• ima vsaj 5 čebeljih družin;  
• vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja 

prijavi oz. obnovi prijavo v kontrolo najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje 
leto (izjema za rok za zbirno vlogo 2023);  

• opravi program usposabljanja oz. svetovanja v obsegu najmanj 25 ur v obdobju trajanja 
obveznosti (v petih letih) o vsebinah, ki se nanašajo na ekološko kmetovanje;  

• pridobi certifikat za ekološko pridelavo oz. predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil za tekoče 
leto v skladu z Uredbo EU št. 2018/848 in predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo 
kmetijskih 

Opis 
intervencije 

Namen je spodbujati ekološko čebelarjenje. 

Oblika in 
stopnja 
podpore 

Ločena intervencija.  
Ni več plačila na čebeljo družino, ampak v obliki pavšala na čebelarja oz. nosilca KMG po razredih 
glede na število čebeljih družin (od 5 do 10,  od 5 do 10,  …., več kot 300 panjev) 
Plačilo za ekološko čebelarjenje; plačilo  za preusmeritev v ekološko čebelarjenje. 
Obveznost izvajanja je 5 let.  

IRP43 - EKOLOŠKO ČEBELARJENJE Razpoložljiva sredstva: 
91.999.547 € 

SC 5 
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Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev. 

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 je letna. Krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi prevzete 

obveznosti. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelni 
kalkulaciji.  
Plačilo se dodeli na hektar; ločeno za poljedelstvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo na 
prostem, sadjarstvo in oljkarstvo, vinogradništvo. 

IRP27 - BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 

Razpoložljiva sredstva: 
8.000.000 € 

SC 5, 
SC 9 
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Upravičenci 
Nosilec kmetijskega gospodarstva 

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 (Program upravljanje Natura 2000 PUN 2022-
2028).  
 
Intervencija Plačila Natura 2000 se bo izvajala na naslednjih območjih Natura 2000, za vsako ločen nabor pogojev: 
1) Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka; 
2) Planinsko polje – cona travniške morske čebulice; Zahteve za izvajanje: 
3) Goričko – traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja; 
4) mokrotni travniki na določenih območjih (z letom zbirne vloge 2025): 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 

 

IRP20 - PLAČILA NATURA 2000 (1) 
Razpoložljiva sredstva: 

2.649.424 € 

SC 6 

Oblika in 
stopnja 
podpore 

Podpora je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po 
modelni kalkulaciji. 
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Večletne obveznosti M.10, M.11  
iz PRP 2014-2022* 

• KMG, ki so v 5-letno obveznost vstopila leta 2019 ali 2020. 
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          spletna stran: skp.si 

HVALA ZA POZORNOST! 
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