
CILJI IN UKREPI S PODROČJA KMETIJSTVA 
TER SODELOVANJE ZAVAROVANIH 

OBMOČIJ 

mag. Mateja Žvikart, Zavod RS za varstvo narave 

14. maj 2015 

Škocjanske jame 



 DOSEGANJE VARSTVENIH CILJEV PO  
PUN 2000  

- KMETIJSTVO -  

 Preko vključevanja kmetov v ustrezne KOPOP operacije 
 
 Za vsako območje Natura 2000 so določene ciljne površine 
 
 Metodologija določanja ciljnih površin je enaka kot za obdobje 2007-2013, 
(podlaga za določanje pa ni raba tal, temveč podatki o GERKih) 

Sektorski ukrep 
Skupina 
območij 

Natura 2000 
ID območja Ime območja 

Ciljna površina 
(ha) 

MET_KOS: košnja/paša ni dovoljena med 15.6. in 15.9. 

  SI3000114 Cerovec 8 

  SI3000117 Haloze - vinorodne 44 

  SI3000126 Nanoščica 72 

  SI3000142 Libanja 8 



PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA  
2014-2020 

Uradno potrjen s strani Evropske Komisije 13.2.2015 
 
Shema KOPOP obsega 19 operacij 

POLJEDELSTVO IN 
ZELENJADARSTVO 

HMELJARSTVO 

SADJARSTVO 

VINOGRADNIŠTVO 

TRAJNO TRAVINJE        
I in II 

VODNI VIRI 

GENSKI VIRI 

KRAJINA NARAVOVARSTVENO 
TRAVINJE 

 Strmi travniki (KRA_S50) 
 
 Grbinasti travniki (KRA_GRB) 
 
 Reja na območju velikih zveri 
(KRA_OGRM, KRA_VARPA, 
KRA_VARPP) 
 
 Planinska paša (KRA_CRED, 
KRA_PAST) 
 
 Visokodebelni travniški 
sadovnjaki (KRA_VTSA) 
 
 Ohranjanje mejic (KRA_MEJ)  
 

 Posebni traviščni habitati 
(HAB_KOS) 
 
 Traviščni habitati metuljev 
(MET_KOS) 
 
 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov (VTR_KOS) 
 
 Steljniki (STE_KOS) 
 

 

 



PRIMERJAVA KOP IN KOPOP  

 Dodaten poudarek na podnebnih spremembah. 
 
 Vse zahteve morajo biti preverljive in prispevati k doseganju ciljev 
(horizontalni ukrepi niso več mogoči). 
 
 Posamezna operacija KOPOP je sestavljena iz obveznih in izbirnih zahtev. 
 
 Obvezno je predhodno 6- urno usposabljanje za kmete. 

 
 Obvezna je priprava t.i. Programa aktivnosti. 
 
 Plačila za naravovarstvene operacije so plačane 100%. 
 
 Vključitev v naravovarstvene operacije KOPOP je možna do 2020. 

 
 Poudarek na izobraževanju in ozaveščanju (kmetje, kmetijski svetovalci). 



ODZIVI IN IZKUŠNJE IZ SUBVENCIJSKE 
KAMPANIJE 2015 

 
 
  
 Shema KOPOP in posamezne zahteve so se nenehno spreminjale. 
 
 Shema KOPOP je izrazito ciljna (t.i. dohodkovna plačila niso več možna). 
 
 Ponekod so svetovalci jasno izrazili svoje (negativno) mnenje o shemi KOPOP. 
 
 Veliko je bilo dezinformacij in napačnih tolmačenj posameznih zahtev. 
 
 V medijih je zaokrožilo kar nekaj izrazito negativnih prispevkov na temo KOPOP.  

 
 Pojavljati so se začele pobude o spremembi sheme KOPOP. 
 
 Kmetje so stopili korak nazaj in čakajo, kaj bo prineslo leto 2016.   



SODELOVANJE S KMETIJSKIMI 
SVETOVALCI 

- Kakšni so novi ukrepi KOPOP?  
 
- Kdaj in kje bodo na voljo sloji? 
 
- Kako se tolmači pravilo 20%? 
 
- Konkretni primeri kmetov – kaj naj 
jim svetujejo/kako rešiti konkretno 
situacijo? 



SODELOVANJE S KMETI 

- Ali so pogoji/kalkulacije KOPOP zdaj res dokončni ali se bodo še spreminjali? 
 
- Kje lahko vidi, kateri GERK bi lahko vključil v npr. HAB? 
 
- Zakaj je dobil več zloženk? Kaj mu svetujemo, da vpiše? 
 
- Zakaj je pri HAB obtežba obvezna, pri MET pa ne? 
 
- Kako se računa 20%? 
 
- Zakaj je priprava gnojilnega načrta potrebna, če pa travnika ne gnoji ali ga 
gnoji zelo malo? 
 
- Ali lahko en GERK razdeli na dva? 
 
- Zakaj ni HAB širši, ker mu samo del travnikov “pade” v sloj? 



ZAHTEVE, KI ZA KMETE PREDSTAVLJAJO 
OVIRO ZA VKLJUČITEV V KOPOP 

OPERACIJE 

 datumi košnje (vpliv na proizvodnjo/ni potrebe po stelji) 

 dodatna administracija in kontrole 
 priprava gnojilnih načrtov 
 pravilo 20% 
 nezadostna višina plačil 

 
 
PLANINE 
 prijava le 1 KMG 
 dokup krme (mlečne planine) 



INDIVIDUALNI OBISKI NA KMETIJAH 

 Med kmeti zelo dobro sprejeti 
 
 Individualen pregled površin 
 
 Čas za pogovor, usklajevanje in iskanje možnosti 



  2015* 2007-2013 

Operacija ha št. KMG ha 

HAB 2.831 538 800 

MET 448 183 329 

VTR 1.023 153 400 

STE 14 8 51 

TRENUTNA VKLJUČENOST V 
NARAVOVARSTVENE OPERACIJE KOPOP 

* na dan 11.5.2015 

Operacija ha % 

HAB 19.819 14 

MET 1.448 31 

VTR 3.151 32 

STE 77 18 

CILJNE POVRŠINE PUN 2014-2020 


