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POGOJI ZA POTRDITEV ZAHTEV KOPOP 

Izhajajo iz Tehničnih navodil Evropske Komisije za oblikovanje sheme KOPOP.  
 
 
Zahteve KOPOP morajo: 
 
 Izhajati iz dejanskih potreb/težav (SWOT analiza) 
 Biti ciljno naravnane 
 Izkazovati učinek na naravne vire in/ali podnebne spremembe 
 Izkazovati jasno tveganje, če se KOPOP ne bi izvajal (1. točka) 
 Presegati že obstoječe zahteve (standard) 
 Biti jasne in nedvoumne 
 Biti preverljive (kontrolabilne) 

 
 upravičeni stroški za izvajanje zahteve so (1) dodatni stroški dela/materiala in 
(2) izguba dohodka  



ZAHTEVE DOPUŠČA EU,  
NACIONALNA ZAKONODAJA PA NE 

Košnja vsako drugo leto. 

Člen 4 
Okvir za merila glede vzdrževanja kmetijskih površin v stanju, primernem za pašo ali pridelavo 
1.   Za namene točke (ii) člena 4(1)(c) Uredbe (EU) št. 1307/2013 države članice merila, ki jih morajo kmetje 
izpolnjevati, da izpolnijo obveznost vzdrževanja kmetijskih površin v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez 
pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev, določijo na enega od obeh ali 
oba naslednja načina: 
(a) Države članice zahtevajo, da kmet izvede vsaj eno letno aktivnost. Države članice se lahko odločijo tudi, da 

priznajo aktivnosti, ki se izvajajo samo vsako drugo leto, če je to utemeljeno z okoljskimi razlogi. 
(b) Države članice določijo, kakšne lastnosti morajo imeti kmetijske površine, da se štejejo za vzdrževanem v 

stanju, primernem za pašo ali pridelavo. 

 

2. člen 
8. kmetijska dejavnost je v skladu s točko (c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU:  
– proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo živali 
ali  
– košnja vsaj enkrat letno do 15. oktobra, kar se šteje kot vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem 
za pašo ali pridelavo, brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev;  

Uredba o shemah neposrednih plačil (UL RS, št. 2/2015) 

Delegirana Uredba EU 639/2014 



ZAHTEVE NISO PREVERLJIVE 

Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem na 3-5 let. 
 

Košnja na višini 10 cm. 

- Kako preveriti, ali se je res gnojilo z uležanim hlevskim gnojem?  
- Kako preveriti, kdaj se je gnojilo (evidence)? 
- Kako je s količino gnojenja? Je relavantna? 
- Kakšna bi bila metodologija preverjanja košnje?  
- Ali je zadosti, da se preveri le višina nastavljene kosilnice? 
- Za to preveritev je potrebna predhodna najava –  zelo zapletena kontrola 

Treba je zagotoviti neodvisno in jasno kontrolo zahtev, ki se izvajajo. Kontrola 
zgolj na podlagi evidenc kmeta ni zadostna. 



ZAHTEVE ZA FINANČNA NADOMESTILA 

Upravičeni stroški, ki se lahko upoštevajo pri kalkulaciji so: 
 
 Dodatni stroški dela/materiala 
 
 Izguba dohodka 
      

 
 
 Upoštevanje t.i. ekosistemskih storitev??? 
 



ZAHTEVE MORAJO BITI ZA KMETA 
IZVEDLJIVE IN PRIVLAČNE 



ZAHTEVE ZAJEMAJO PREMAJHEN 
KROG POTENCIALNIH UPRAVIČENCEV 

Enostavna mladomesečina  
(Botrychium simplex) 

 

Potrebno ukrepanje: 
- Brez paše na rastišču. 
- Brez pohodnih in planinskih poti na 
rastišču 
- Zagotoviti spremljanje stanja 

Rastišče je veliko 1.5 ha 
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ZAKLJUČKI 

 Narediti strokovno dobro podprte predloge za zahteve ni dovolj. 
 
 Treba je poznati sistem, v katerega vključujemo naravovarstvene 
vsebine. 
 
 Treba je biti pripravljen na prilagoditve sistemu. 
 
Pri tem morajo pristojna ministrstva in ostale službe bolj tesno 
sodelovati. 
 
 V mislih je treba imeti kmeta – če bodo ukrepi zanj zanimivi in 
se bodo odločali za izvajanje, bomo cilje lahko dosegli. 


