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Spoštovani kmetje!  

 

V Sloveniji smo lahko ponosni na krajinsko raznovrstnost, ki se je izoblikovala na stiku 

naravnih pokrajinskih enot kot posledica podnebnih razmer, geološke strukture, velikih 

višinskih razlik, predvsem pa zaradi rabe prostora ter načina življenja in kmetovanja 

naših prednikov. Tradicionalno kmetovanje je omogočilo nastanek določenih travniških 

habitatnih tipov, ki so pomembni za tam živeče rastlinske in živalske vrste.  

Danes značilno krajinsko pestrost ogroža opuščanje tradicionalne kmetijske rabe na eni 

strani, ter intenzifikacija kmetijske proizvodnje na drugi strani. Splošno znano je, da 

pogostejša raba in intenzivnejše gnojenje siromašita raznovrstnost travne ruše in 

posledično tudi živalstva. Jasno je tudi, da je tradicionalno kmetovanje v razmerah 

globalnih trgov in nizkih odkupnih cen kmetijskih proizvodov nekonkurenčno in da brez 

posebnih spodbud nima prihodnosti. 

Cilj predlaganih operacij v okviru kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP) je 

ohranitev kmetovanja in popularizacija kmetijske pridelave, ki zagotavlja sonaravno 

rabo naravnih virov, ohranja biotsko pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ter varuje 

naravno in kmetijsko krajino ob sočasnem trajnostnem razvoju podeželja.  

Specifični operaciji Trajno travinje I in II, sta namenjeni ohranjanju in spodbujanju 

nadstandardnih kmetijskih praks, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti in 

zmanjševanju izpustov amonijaka. Obe operaciji zahtevata nekaj dodatnega dela 

predvsem pa več znanja in obilico novosti pri kmetovanju. Operacije KOPOP niso 

primerne za vsakega kmetovalca, ampak so namenjene nadstandardnim storitvam 

kmetij, ki bodo ob osnovni kmetijski pridelavi zagotavljale tudi varovanje okolja. 

Pred vključitvijo v posamezno operacijo predlagamo, da tehtno razmislite o potrebah in 

proizvodni usmeritvi vaše kmetije, o razpoložljivih kmetijskih zemljiščih in legi le-teh, 

ter se na podlagi vseh dejavnikov odločite za primerno operacijo. V kolikor je kmetija 

naravnana k okolju prijazni rabi, verjamemo, da bo našla ustrezno finančno podporo v 

okviru katere izmed operacij oziroma njenih izbirnih zahtev.  

Tehnološka navodila so pripravljena v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil, ekološkem kmetovanju in plačili območjem z naravnimi ali drugimi 

posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014 – 2020 ter uredb o spremembah in dopolnitvah le te.  

 

         Strokovna skupina 
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1 NAMEN OPERACIJ V OKVIRU UKREPA KOPOP  
 

Operacije v okviru ukrepa KOPOP - so namenjene ohranjanju in spodbujanju 

nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske 

prakse. Namen je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem 

okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva (KMG), da bi s kmetijskimi zemljišči 

gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k 

blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno 

pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.  

Podpora je tako namenjena tistim KMG, ki želijo pri gospodarjenju s kmetijskimi 

zemljišči prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih 

virov, k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Aktivnosti, ki se bodo 

izvajale in bodo prispevale k ohranjanju oz. izboljšanju stanja, so v ukrepu KOPOP 

definirane kot zahteve v okviru operacij. Pravne podlage za izvajanje ukrepa KOPOP so 

28. člen Uredbe 1305/2013/EU, PRP 2014–2020, nacionalna uredba o ukrepih 

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 

naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020 (Ur. l. RS. 13/15) ter uredbi o spremembah in 

dopolnitvah le te (Ur. l. RS 21/15 in Ur. l. RS 30/15).  

V tej brošuri so predstavljena tehnološka navodila za izvedbo dveh od skupno 

devetnajstih operacij ukrepa KOPOP. Obe operaciji sta namenjeni spodbujanju naravi 

prijaznega kmetovanja na trajnem travinju. 

2 POGOJI IN ZAHTEVE PRI VKLJUČITVI V UKREP KOPOP 
 

Upravičenci do plačila za ta ukrep so KMG, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo 

prostovoljno in ves čas trajanja obveznosti izpolnjujejo pogoje in zahteve Uredbe (Ur. l. 

RS. 13/2015). V večino operacij KOPOP je mogoče vstopiti v letih 2015 in 2016. V 

nekatere operacije, ki jih je mogoče izvajati na travinju (Posebni traviščni habitati, 

Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in Steljniki), pa 

je mogoče vstopiti tudi kasneje (2015-2020). Obveznosti za izvajanje ukrepa KOPOP 

trajajo pet let in se lahko po izteku obdobja letno podaljšajo. 

Odstopanja od petletne obveznosti so dovoljena le v primeru: 

 če se v obdobju trajanja obveznosti celotno zemljišče oz. del zemljišča, na katero 

se nanaša obveznost ali KMG prenese na drug KMG, lahko omenjeni KMG 

prevzame to obveznost ali pa obveznost preneha veljati, vračilo že prejetih 

sredstev pa se ne zahteva;  

 zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin kot npr. smrt upravičenca, dolgotrajna 

nezmožnost upravičenca ali člana kmetije za delo, huda naravna nesreča, 

uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije na KMG zaradi nesreče, izguba ali 
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pogin živali zaradi bolezni, nesreče ali napada divjih zveri ipd. Primeri višje sile in 

izjemnih okoliščin ter odstopanj so natančneje navedeni v nacionalni uredbi, ki 

ureja plačila za ukrep KOPOP.  

 

Pomembna novost, ki jo prinaša ukrep KOPOP, so tudi t.i. pogoji upravičenosti. To so 

predpogoji oz. vstopni pogoji, ki jih morajo upravičenci izpolniti pred samim vstopom 

v ukrep KOPOP.  

 

2.1 Pogoji vstopa v KOPOP 

 

Upravičenci morajo ob vstopu v ukrep KOPOP iz uredbe (Ur. l. RS. 13/2015) izpolnjevati 

naslednje pogoje upravičenosti: 

 imeti najmanj en ha kmetijskih površin na KMG; 

 KMG mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, 

ki ureja register kmetijskih gospodarstev (RKG); 

 imeti opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja s področja 

kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin; 

 imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva oz. kmetijskega 

gospodarstva planine, ki je elektronski dokument, pripravljen v okviru svetovalne 

storitve; 

 imeti v primeru uporabe mineralnih gnojil na KMG izdelane analize tal in gnojilni 

načrt za vse GERK-e na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila.  

2.2 Vodenje in shranjevanje dokumentacije 

V okviru izvajanja ukrepa KOPOP se zahteva, da morajo upravičenci na KMG hraniti 

vse račune o nakupu gnojil, sredstev za varstvo rastlin, krmil, razne deklaracije, pogodbe 

z izvajalci raznih storitev (npr. za razvoz gnojevke s pomočjo vlečenih cevi ali sani ipd.), 

račune za opravljene storitve s strani strojnega krožka in drugo dokumentacijo v zvezi z 

izvajanjem navedene operacije npr. izjavo izvajalca o izvedeni strojni storitvi, kadar se 

storitev opravlja kot sosedska pomoč. 

Pri izvajanju ukrepa KOPOP bodo morali upravičenci sproti voditi tudi evidence o vseh 

delovnih opravilih, ki jih bodo izvajali, ter evidence uporabe živinskih in mineralnih 

gnojil na KMG ter jih ob kontroli izpolnjevanja obveznosti dati na vpogled nadzornim 

organom. 
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3 POGOJI ZA VKLJUČITEV V OPERACIJI TRAJNO TRAVINJE I IN 

TRAJNO TRAVINJE II 
 

Operaciji trajno travinje I in II vključujeta obvezne in izbirne zahteve. V okviru obeh 

operacij mora upravičenec poleg izpolnjevanja prej omenjenih splošnih zahtev izvajati 

tudi obvezne zahteve, lahko pa izbere eno ali več izbirnih zahtev v okviru posamezne 

operacije. Obvezne in izbirne zahteve v okviru obeh operacij se lahko izvajajo na 

območju celotne Republike Slovenije. Obseg površine, vključene v obveznost, se med leti 

lahko spreminja za največ deset odstotkov glede na prvo leto obveznosti.  

Upravičenci, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih 

traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev in steljnikov ter območjih pojavljanja 

ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov se lahko vključijo v operaciji Trajno travinje I in II le, 

če se istočasno vključijo tudi v izvajanje vsaj ene izmed naslednjih operacij: 

 

 Posebni traviščni habitati; 

 Traviščni habitati metuljev; 

 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; 

 Steljniki. 

V izvajanje operacij, pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti, mora biti skupno 

vključenih najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj navedenih ekološko 

pomembnih območij. Če je presek GERK-a s posameznim območjem 10 arov ali več se 

šteje, da je cel GERK znotraj tega območja. Če 20 % površin trajnega travinja znotraj 

navedenega območja znaša manj kot 0,3 ha, morajo upravičenci izvajati obveznost na 

vsaj 0,3 ha površin znotraj navedenih območij.  
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4 OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I 
 

Operacija Trajno travinje I vključuje: 

 obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS, pri kateri mora ostati del trajnega travnika 

nepokošen celo leto, in ga je dovoljeno pokositi šele v naslednjem letu od 1. 

marca naprej. Zahtevo je mogoče izvajati le na GERK-ih, ki so večji od 1 ha;  

 izbirne zahteve: 

o TRZ_I_NIZI, pri kateri moramo uporabljati posebno opremo pri gnojenju s 

tekočimi organskimi gnojili, ki zmanjšuje izpuste amonijaka v zrak; 

o TRZ_I_MRVA, pri kateri je prepovedano siliranje travniške krme;  

o TRZ_I_OSIL, pri kateri je prepovedano siliranje vse krme, tudi krme z njiv. 

Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS, hkrati pa lahko izbere eno ali 

več izbirnih zahtev te operacije. Pri tem je pomembno vedeti: 

 zahtevo TRZ_I_NIZI je mogoče vpisati le na GERK-e, na katerih se izvaja obvezna 

zahteva TRZ_I_NPAS, s tem da se lahko zahteva vpiše na vseh GERK-ih, na katerih 

se izvaja obvezna zahteva, ali pa le na nekaterih od njih. Upravičenec lahko izvaja 

gnojenje z majhnimi izpusti v zrak tudi na drugih GERK, vendar za to ne dobi 

plačila; 

 zahtevi TRZ_I_MRVA in TRZ_I_OSIL je mogoče vpisati le na GERK-e, na katerih se 

izvaja obvezna zahteva TRZ_I_NPAS. Kljub temu, da mora upravičenec opustiti 

siliranje travniške krme (v primeru TRZ_I_MRVA) ali vse krme (v primeru 

TRZ_I_OSIL) na celotni kmetiji, dobi plačilo le za GERK-e, na katerih izvaja 

obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS.  

Pogoji za izvajanje operacije Trajno travinje I so podrobneje predstavljeni na shemi 1. 

Operacijo TRAJNO TRAVINJE I je mogoče izvajati le na GERK-ih, ki so večji od 1 ha. 

Četudi je upravičenec dolžan izvajati zahteve TRZ_I_MRVA ali TRZ_I_OSIL na 

celotnem KMG, prejme plačilo samo za površine, na katerih izvaja obvezno zahtevo 

TRZ_I_NPAS. 
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Shema 1: Skupni pogoji ter obvezna in izbirne zahteve v okviru operacije Trajno travinje I.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Plačilo za izvajanje obvezne zahteve TRZ_I_NPAS in izbirne TRZ_I_MRVA se ob vključitvi v operacije, namenjene varovanju posebnih ekoloških območij, ustrezno zniža. 

Izbirna zahteva TRZ_I_NIZI (38,52 €/ha) 

 tekoča organska gnojila se na površino tal nanaša s 

pomočjo vlečenih cevi, vlečenih sani ali z vnosom 

gnojil neposredno v tla; 

 uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena; 

 zahteva se mora izvajati vsako leto na delu površin 

trajnega travinja, vendar na celem GERK; 

 se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja 

obveznosti lahko spreminja, vendar mora biti izvedena 

na istem GERK kot obvezna zahteva. 

Izbirna zahteva TRZ_I_OSIL (45,84 €/ha) 

 pokošena trava se pospravi v obliki mrve; 

 prepovedano je siliranje krme, ki se pridela 

na njivah, na KMG ne sme biti nobene 

silaže; 

 vsako leto se mora izvajati na vseh 

površinah trajnega travinja. 

Obvezna zahteva TRZ_I_NPAS (50,04 €/ha *): 

 v kolikor je površina GERK deset ha ali več, je strnjen nepokošen pas lahko v dveh ali več delih; 

 nepokošen pas obsega 5-10 % GERK-a, vendar ne sme biti manjši od 0,05 ha ali večji od 1 ha; 

 paša na nepokošenem pasu v času prepovedi košnje ni dovoljena; 

 nepokošen pas pustimo ob prvi košnji in preko celega leta. Nepokošen pas je treba pokositi naslednje leto, vendar ne pred 1. mar.; 

 izvajati se mora vsako leto na delu površin trajnega travinja, vendar na celem GERK; 

 lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti se lahko spreminja; 

 na KMG je potrebno hraniti skice travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi. 

Skupni pogoji za izvajanje obvezne in izbirnih zahtev v okviru operacije TRAJNO TRAVINJE I 

 GERK-i z vrsto rabe 1300 večji od 1 ha; 

 vse zahteve v okviru operacije se lahko izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije; 

 povprečna letna obtežba z živino mora biti 0,5 do 1,8 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin;  

 na ekološko pomembnih območjih traviščnih habitatov velja za celotno KMG, da mora biti povprečna letna obtežba z živino 0,2 do 1,5 GVŽ na ha kmetijskih površin; 

 povprečna letna obtežba z živino za celotno KMG na ekološko pomembnih območjih metuljev, steljnikov ali pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov mora biti od 0 do 

1,5 GVŽ na ha kmetijskih površin. 

 

Izbirna zahteva TRZ_I_MRVA (25,26 €/ha*) 

 pokošena trava se pospravi v obliki mrve; 

 na KMG siliranje trave ni dovoljeno; 

 vsako leto se mora izvajati na vseh površinah 

trajnega travinja; 

 dovoljena je paša in košnja trave za sprotno 

krmljenje. 

 

Kombinacija izbirnih zahtev TRZ_I_MRVA in TRZ_I_OSIL ni možna. 
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5 OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE II 
 

Operacija Trajno travinje II vključuje: 

 obvezno zahtevo TRZ_II_OSIL, pri kateri je prepovedano siliranje vse krme, tudi 

krme z njiv;  

 izbirni zahtevi: 

o TRZ_II_NPAS, pri kateri mora ostati del trajnega travnika nepokošen celo 

leto, in ga je dovoljeno pokositi šele v naslednjem letu od 1. marca naprej, 

o TRZ_II_NIZI, pri kateri moramo uporabljati posebno opremo pri gnojenju s 

tekočimi organskimi gnojili, ki zmanjšuje izpuste amonijaka v zrak. 

Upravičenec mora obvezno zahtevo TRZ_II_OSIL izvajati vsako leto na vseh površinah 

trajnega travinja hkrati pa lahko izbere eno ali obe izbirni zahtevi. Izbirno zahtevo 

TRZ_II_NIZI lahko izvaja na vseh ali na nekaterih GERK-ih trajnega travinja, izbirno 

zahtevo TRZ_II_NPAS pa na vseh ali na nekaterih GERK-ih trajnega travinja, ki so večji od 

1 ha. To pomeni, da v obe izbirni zahtevi ni treba vključiti vseh GERK-ov trajnega 

travinja, vendar se je v izbrano zahtevo potrebno vključiti in jo izvajati na celem GERK-u.  

Pogoji za izvajanje operacije Trajno travinje II so podrobneje predstavljeni na shemi 2. 

Osnovna zahteva operacije TRAJNO TRAVINJE II je prepoved siliranja krme na celi 

kmetiji. Prepovedano je tako siliranje krme iz trajnih travnikov, kot tudi krmo s 

sejanega travinja (trave, metuljnice in travno deteljne mešanice) in njiv (koruza, 

sirek, strna žita).  
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Shema 2: Skupni pogoji ter obvezna in izbirni zahtevi v okviru operacije Trajno travinje II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Plačilo za izvajanje izbirne zahteve TRZ_II_NPAS se ob vključitvi v operacije, namenjene varovanju posebnih ekoloških območij, ustrezno zniža.  

 

Izbirna zahteva TRZ_II_NIZI (41,64 €/ha) 

 tekoča organska gnojila se na površino tal nanaša s pomočjo 

vlečenih cevi, vlečenih sani ali z vnosom gnojil neposredno v 

tla; 

 uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena; 

 se mora izvajati vsako leto na delu površin trajnega travinja, 

vendar na celem GERK; 

 lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti se 

lahko spreminja. 

Obvezna zahteva TRZ_II_OSIL (45,84 €/ha): 

 pokošena trava se pospravi v obliki mrve; 

 prepovedano je tudi siliranje krme ki se pridela na njivah, na KMG ne sme biti nobene silaže; 

 vsako leto se mora izvajati na vseh površinah trajnega travinja. 

Skupni pogoji za izvajanje obvezne in izbirnih zahtev v okviru operacije TRAJNO TRAVINJE II 

 vse zahteve v okviru operacije se lahko izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije; 

 povprečna letna obtežba z živino mora biti 0,5 do 1,8 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin;  

 na ekološko pomembnih območjih traviščnih habitatov mora biti povprečna letna obtežba z živino za celotno KMG 0,2 do 1,5 GVŽ na ha kmetijskih površin; 

 povprečna letna obtežba z živino za celotno KMG na ekološko pomembnih območjih metuljev, steljnikov ali pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov mora biti od 0 do 

1,5 GVŽ na ha kmetijskih površin. 

Izbirna zahteva TRZ_II_NPAS (50,04 €/ha*) 

 za GERK, ki so večji od 1 ha; 

 če je površina GERK deset ha ali več, je strnjen nepokošen pas lahko v dveh ali več delih; 

 nepokošen pas obsega 5-10 % GERK-a, vendar ne sme biti manjši od 0,05 ha ali večji od 1 ha; 

 paša na nepokošenem pasu v času prepovedi košnje ni dovoljena; 

 nepokošen pas je treba pokositi naslednje leto od 1. marca naprej; 

 izvajati se mora vsako leto na delu površin trajnega travinja, vendar na celem GERK; 

 lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti se lahko spreminja; 

 KMG mora hraniti skice travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi. 
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6 KONTROLA IZVAJANJA ZAHTEV 
 

Z upravnim pregledom se preveri: 

 ustreznost vrste kmetijske rastline prek zbirne vloge; 

 ustreznost velikosti GERK-a; 

 obtežbo prek zbirne vloge, Centralnega registra goved (CRG) in evidence rejnih 

živali iz predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali po stanju na dan 1. februar 

tekočega leta. 

 

Za upravni pregled se uporabijo: 

 RKG; 

 zbirna vloga; 

 podatki o GERK-u; 

 CRG in evidenca rejnih živali. 

 

S pregledom na kraju samem bo kontrolor ugotavljal oziroma izvedel: 

 popis dejanskega stanja površin; 

 pregled evidenc o delovnih opravilih; 

 popis vrste in kategorije živali; 

 pregled skic travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi (v kolikor upravičenec 

izbere TRZ_I_NPAS kot obvezno zahtevo v okviru operacije Trajno travinje I ali 

TRZ_II_NPAS kot izbirno zahtevo v okviru operacije Trajno travinje II);  

 preveritev, da na KMG ni travne silaže (v kolikor upravičenec izbere izbirno 

zahtevo TRZ_I_MRVA v okviru operacije Trajno travinje I); 

 preveritev, da na KMG ni nobene silaže (v kolikor upravičenec izbere TRZ_I_OSIL 

kot izbirno zahtevo v okviru operacije Trajno travinje I ali TRZ_II_OSIL kot 

obvezno zahtevo v okviru operacije Trajno travinje II); 

 pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije za gnojenje z majhnimi izpusti v zrak 

ali pregled pogodbe med izvajalcem in uporabnikom strojne storitve oz. 

preveritev računov za opravljeno storitev s strani strojnega krožka ali izjave 

izvajalca o izvedeni strojni storitvi, kadar se storitev opravlja kot sosedska pomoč 

(v kolikor upravičenec izbere izbirno zahtevo TRZ_I_NIZI ali TRZ_II_NIZI). 
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7 PRIMERI VKLJUČEVANJA V OPERACIJI TRAJNO TRAVINJE I ALI 

TRAJNO TRAVINJE II 
 

Primer plačila 1 

KMG ima 10,2 ha trajnih travnikov (Shema 3). GERK-i, ki so večji od 1 ha, predstavljajo 

8,4 ha površin, GERK-i, ki so manjši od 1 ha, predstavljajo 1,8 ha.  

 

Shema 3: Prikaz izbranih obveznih in izbirnih zahtev v okviru operacije Trajno 
travinje I na posameznih GERK-ih kmetijskega gospodarstva. 

 
 

 

Primer plačila, v kolikor se želi KMG vključiti v operacijo Trajno travinje I ter izbere 

obvezno in dve izbirni zahtevi, njegova zemljišča pa ne ležijo na ekološko pomembnih 

območjih, je predstavljen v Preglednici 1. 
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Preglednica 1: Primer plačil za izvajanje izbranih zahtev ob vključitvi KMG v 
operacijo Trajno travinje I. 

*obvezna zahteva; ** izbirna zahteva 
# Za vse izbirne zahteve je kmetija upravičena do plačila samo na zemljiščih, kjer izvaja obvezno 
zahtevo (s tem, da se mora v primeru izbire zahteve TRZ_I_MRVA ali TRZ_I_OSIL, vključiti z vsem 
trajnim travinjem). 
 

Hkratno izvajanje zahtev TRZ_I_MRVA in TRZ_I_OSIL v okviru operacije Trajno travinje I 

ni dovoljeno. V primeru, da na KMG ne silirajo krme (niti travniške, niti njivske) se je bolj 

smiselno vključiti v operacijo Trajno travinje II. V tem primeru bo KMG upravičeno do 

plačil za opustitev silaže na vseh zemljiščih, v primeru vključitve v izbirno zahtevo 

TRZ_I_OSIL v okviru operacije Trajno travinje I pa le do plačil za GERK-e nad 1 ha in še to 

le v primeru izvajanja obvezne zahteve TRZ_I_NPAS. 

 

Preglednica 2: Primer plačil za izvajanje izbranih zahtev ob vključitvi KMG v operacijo 
Trajno travinje II. 

Vrsta  

zahteve 

Plačilo 

na ha 

Površina 

vključena v 

zahtevo (ha) 

Plačilo na 

vključeno 

površino 

POJASNILA 

TRZ_II_OSIL* 45,84 € 10,2 467,57 € Na kmetiji ne sme biti silaže.  

TRZ_I_NPAS** 50,04 € 8,4 420,34 € Kmetija lahko izvaja zahtevo le na 

GERK-ih, večjih od 1 ha. 

TRZ_I_NIZI** 41,64 € 10,2 424,73 € Kmetija se je odločila, da bo zahtevo 

izvajala na vseh travniških površinah. 

Plačilo za izvajanje operacij znaša 1.312,64€ 

*obvezna zahteva; ** izbirna zahteva  

Vrsta 

zahteve 

Plačilo 

na ha 

Površina na 

kateri se 

izvaja 

zahteva 

(ha) 

Površina 

upravičena 

za 

izplačilo# 

(ha) 

Plačilo za 

upravičeno 

površino 

POJASNILA 

TRZ_I_NPAS* 50,04 € 8,4 8,4 420,34 € 
Kmetija lahko izvaja 

zahtevo le na GERK-ih, 

večjih od 1 ha. 

TRZ_I_MRVA** 25,26 € 10,2 8,4 212,18 € 
Se mora izvajati vsako 

leto na vseh travniških 

površinah. 

TRZ_I_NIZI** 38,52 € 10,2 8,4 323,57 € 

Kmetija se je odločila, 

da bo zahtevo izvajala 

na vseh travniških 

površinah. 
Plačilo za izvajanje operacij znaša 956,09 € 
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Primer plačila 2 

Če predpostavimo, da leži isto KMG (Shema 4) z delom travinja na ekološko 

pomembnem območju, kot npr. Ljubljansko barje, in ima ustrezno oz. manjšo 

obremenitev z GVŽ (od 0,2 do 1,5 GVŽ na ha) se lahko v operacijo Trajno travinje I ali 

Trajno travinja II vključi le, če se z delom travišč (najmanj 20 % od travinja, ki leži na 

ekološko pomembnih območjih) vključi istočasno v operacije namenjene varovanju 

habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), posebnih traviščnih habitatov 

(HAB), habitatov metuljev (MET) ali steljnikov (STE).  

KMG ima torej 10,2 ha trajnih travnikov (Slika 2). GERK-i, ki so večji od 1 ha, 

predstavljajo 8,4 ha površin, GERK-i ki, so manjši od 1 ha, predstavljajo 1,8 ha. Na 

ekološko pomembnem območju leži 5,4 ha GERK-ov, oziroma več kot polovica trajnih 

travnikov v lasti. 

Shema 4: Prikaz izbranih naravovarstvenih zahtev ter obveznih in izbirnih zahtev v 
okviru operacije Trajno travinje I na posameznih GERK-ih kmetijskega 
gospodarstva. 
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KMG mora zaradi operacij, namenjenih varovanju habitatov, vključiti najmanj 1,08 ha 

(20 % od 5,4 ha trajnih travnikov, ki ležijo na ekološko pomembnih območjih). V našem 

primeru se je KMG odločilo, da bo namenilo za naravovarstvene operacije skoraj vsa 

zemljišča, ki ležijo na ekološko pomembnih območjih (z izjemo 0,5 ha GERK-a).  

 

Preglednica 3: Primer plačil za izvajanje izbranih zahtev ob vključitvi KMG v 
operacijo Trajno travinje I in operacije, namenjene varovanju 
posebnih habitatov. 

Vrsta 

zahteve 

Plačilo 

na ha 

Površina 

vključena 

v zahtevo 

Plačilo na 

vključeno 

površino 

POJASNILA 

TRZ_I_MRVA** 25,26 € 4,8 121,50 € Na kmetiji ne sme biti prisotna travna 

silaža.  

TRZ_I_NIZI* 38,52 € 4,8 184,90 € Izvaja se samo na zemljiščih izven 

ekološko pomembnih območij. 

TRZ_I_NPAS** 50,04 4 200,16 € KMG lahko izvaja zahtevo le na GERK-

ih, večjih od 1 ha. 

STE_KOS* 238,20 € 0,5 119,10 € Paša in košnja prepovedana pred 25. 

avg. 

VTR_KOS* 258,40 € 1,4 361,76 € Splošna prepoved gnojenja, prepoved 

košnje pred 1. avg. 

VTR_NPAS** 20,10 € 1,4 28,14 € 
Nepokošen pas le na GERK-ih, večjih od 

1 ha, pokosimo ga lahko šele naslednje 

leto po 1. avg. 

MET_KOS* 238,20 € 3 714,6 € Mora se izvajati na celotnem GERK-u, 

ne glede na to da leži na ekološko 

pomembnem območju samo del GERK-

a (1,2 ha). Veljajo splošna prepoved 

gnojenja in prepoved košnje med 15 

jun. in 15 sept. 

MET_NPAS* 28,70€ 3 86,10 € 

MET_MRVA** 8,10 € 3 24,30 € 

Plačilo za izvajanje operacij znaša 1.840,56€ 

*obvezna zahteva; ** izbirna zahteva 

Na KMG je smiselno razmišljati tudi o vstopu v operacijo Trajno travinje II. V primeru, da 

izbere poleg obvezne (TRZ_II_OSIL) in obeh izbirnih zahtev (TRZ_II_NIZI, TRZ_II_NPAS) 

še enake naravovarstvene zahteve, znaša plačilo za izvajanje vseh zahtev 2.646,64 €, 

glede na to, da izvaja zahtevo nepokošen pas že na ekološko pomembnih območjih, se 

lahko izven teh območij odpove tej zahtevi, pri tem pa je plačilo za izvajanje zahtev 

ustrezno manjše 2.226,30 €.  

V operaciji Trajno travinje I in II je smiselno prednostno vključiti tista zemljišča, za katera 

menite, da bo učinek na varovanje narave največji, izostanek prihodka zaradi zmanjšanja 

pridelka pa najmanjši. Pri izbiri zahtev upoštevajte tudi potrebe KMG po krmi, obremenitve 

zemljišč z GVŽ, razpoložljiv strojni park in razpoložljivo delovno silo na KMG. 
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8 TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA IZVAJANJE ZAHTEV 
 

8.1 PUŠČANJE NEPOKOŠENEGA STRNJENEGA PASU (obvezna zahteva 

TRZ_I_NPAS ali izbirna zahteva TRZ_II_NPAS)  

 

8.1.1 Namen zahteve 

 

Namen obvezne (TRZ_I_NPAS) ali izbirne (TRZ_II_NPAS) zahteve puščanja 

nepokošenega strnjenega pasu je zagotavljanje ekosistemskih funkcij trajnega travinja 

oziroma boljših možnosti za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst. 

Ugodni učinki na okolje: 

 intenzivno košene travnike običajno kosimo zgodaj. Nepokošeni pas v tem 

primeru predstavlja prostor za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, ki jim 

omogoča nemoten zaključek njihovega razvojnega cikla (npr. ptice speljejo svoj 

zarod); 

 nepokošeni pasovi so vir hrane za številne živalske vrste (žuželke npr. najdejo 

hranljive rastline, nektar in cvetni prah; ptice pa kobilice, bramorje in druge 

žuželke); 

 nepokošeni pasovi so skrivališče za živali (v visoki travi so živali manj opazne kot 

na odprtih pokošenih površinah); 

 ustrezno izbrani nepokošeni pasovi omogočajo semenenje redkih rastlinskih vrst, 

ter lahko tako pomembno prispevajo k izboljšanju rastlinske pestrosti travnika.  

Ugodni učinki za kmetijstvo: 

 semenenje trav in drugih travniških rastlin omogoča izboljšanje talne semenske 

banke in biotske pestrosti travnika.  

Neugodni učinki in tveganja za kmetijstvo: 

 neustrezno izbrani nepokošeni pasovi lahko omogočajo širjenje za krmljenje 

manj vrednih ali škodljivih, invazivnih ali grmovnih rastlinskih vrst; 

 enoletna opustitev košnje na travnikih intenzivnejše rabe lahko v primeru 

okužbe s snežno plesnijo povzroči poškodbe travne ruše.  
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8.1.2 Tehnološka navodila za izvedbo obvezne zahteve TRZ_I_NPAS ali izbirne 

zahteve TRZ_II_NPAS 

 

Gnojenje  

Gnojimo v skladu z gnojilnim načrtom in potrebami rastlin. Upoštevajmo dobro 

kmetijsko prakso.  

Gnojenje nepokošenega pasu z dušikom ni prepovedano, vendar ni smiselno. V 

kolikor se puščanje nepokošenega pasu izvaja v okviru operacij MET, VTR ali STE, 

velja prepoved gnojenja celotnih GERK-ov, ki so vključeni v te operacije. Če pustimo 

nepokošen pas v okviru operacije HAB, letni vnos dušika iz organskih gnojil ne sme 

preseči 40 kg na ha, uporaba mineralnih gnojil pa ni dovoljena. 

 

Košnja 

K preživetju večjega števila živalskih vrst in k pridelavi kakovostne krme lahko veliko 

prispevamo tudi s primernim načinom košnje. Gre za načine košnje, ki v sklopu izvajanja 

zahtev sicer niso obvezni, so pa priporočljivi. Košnjo je priporočljivo izvesti kot sledi:  

 kosimo od sredine travnika navzven ali od ene strani travnika proti drugi (shema 

5); 

 če je mogoče kosimo zjutraj, da skrajšamo čas sušenja in zmanjšamo izgube 

hranil; 

 višina košnje naj bo vsaj 7 cm, tako bo sušenje hitrejše, onesnaženje krme z 

zemljo manjše in obraščanje travne ruše hitrejše; 

 ob ugodni vremenski napovedi se na trajnem travinju izogibamo uporabi 

gnetilnika, saj lahko ta dodatno prispeva k zmanjševanju populacij žuželk; 

 k umiku divjadi in ptic lahko precej pripomore uporaba odganjal (npr. nosilec z 

visečimi lahkimi verigami, ki ga pritrdimo na traktor ali kosilnico). Hrup in fizični 

stik verige preplaši živali, ki zaradi tega pravočasno pobegnejo. 

 

 

Paša rejnih živali na nepokošenem pasu v času prepovedi košnje ni dovoljena. Če gre 

za nepokošen pas ob pašniku, je treba preprečiti dostop živali na to zemljišče. 
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Shema 5: Divjadi in pticam prijazni način košnje od sredine travnika navzven.  

 

 

Kdaj lahko izvedemo košnjo (ali pašo) nepokošenega pasu? 

Košnjo ali pašo nepokošenega pasu lahko izvedemo šele naslednje leto, takoj po prvem 

marcu ali ob prvi košnji kot prikazuje shema 6.  

 

Shema 6: Različne možnosti košnje nepokošenega pasu. 
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V primeru vstopa v operacije, namenjene ohranjanju ekološko pomembnih območij, je 

na takih GERK-ih potrebno upoštevati z uredbo določene datume košnje (Preglednica 4). 

 

Preglednica 4: Datumi košnje na GERK-ih, ki so vključeni v operacije, namenjene 
ohranjanju ekološko pomembnih območij. 

Operacija 
Vrsta  

zahteve 

Datum košnje celotnega 

GERK-a, razen 

nepokošenega pasu 

Kdaj lahko pokosimo 

nepokošen pas?* 

Posebni traviščni 

habitati 
HAB_NPAS 

Prepoved paše/košnje do 

30. jun. 

Pasu se ne sme pokositi do 

30. jun. naslednjega leta. 

Traviščni habitati 

metuljev 
MET_NPAS 

Prepoved paše/košnje med 

15. jun. in 15. sept. tekočega 

leta. 

Pasu se ne sme pokositi do 

15. sept. naslednjega leta. 

Habitati ptic vlažnih 

ekstenzivnih 

travnikov 

VTR_NPAS 
Paša je prepovedana čez 

celo leto. Prepoved košnje 

pred 1. avg. tekočega leta. 

Pasu se ne sme pokositi do 1. 

avg. naslednjega leta. 

Steljniki STE_NPAS 
Prepoved paše/košnje pred 

25. avg. tekočega leta. 

Pasu se ne sme pokositi do 

25. avg. naslednjega leta. 

* Po navedenem datumu je obvezna vsaj enkratna košnja nepokošenega pasu. 

Oblikovanje nepokošenega pasu? 

Uredba posebej ne predpisuje kako mora biti oblikovan nepokošen pas. Če razmere 

dopuščajo, naj bo nepokošen pas za ohranjanje habitatov ptic nekoliko širši, za 

ohranjanje metuljev pa je lahko ta pas ozek. Za oblikovanje nepokošenega pasu se lahko 

na GERK-u izbere: 

 slabše odcedna tla; 

 senčna mesta na robovih travnika ali ob mejicah; 

 predel travnika z rušo, ki vsebuje za krmljenje manj vredne zeli in druge 

travniške rastline. 

Travnike oz. GERK-e nepravilnih oblik lahko pokosimo tudi tako, da dobimo površino 

pravilnih oblik ter na ta način zmanjšamo porabo časa in stroške povezane s spravilom 

krme (Shema 7). 

Shema 7: Primer puščanja nepokošenih pasov na GERK-ih nepravilnih oblik. 

  



Tehnološka navodila za izvajanje operacij Trajno travinje I in II 

2015             Stran 22 
 

 

Slika 1: Primer obvezne skice travnika oziroma GERK-a z nepokošenimi pasovi. 

 

Kaj storiti s pridelkom iz nepokošenega pasu? 

Z izmenično košnjo (košnja vsako drugo leto) intenzivnih travnikov v Sloveniji nimamo 

izkušenj. V manjšem obsegu se izmenična košnja izvaja le na ekstenzivnih košenicah. O 

morebitnih težavah, ki bi se lahko pojavile ob pomladanski košnji nepokošenega pasu, 

lahko le ugibamo in jih bo treba reševati sproti. Za košnjo nepokošenega pasu imamo 

dve možnosti: 

 da nepokošen pas pokosimo zgodaj spomladi po 1. marcu, izvedba te košnje je 

lahko vprašljiva, še posebej, če je trava poležana zaradi snežne odeje; 

 da nepokošen pas pokosimo kasneje, ob prvi košnji – v tem primeru se odrečemo 

običajni kakovosti pridelka prve košnje. 

Predlagamo, da nepokošen pas pokosimo ob prvi košnji, pridelek krme pa spravimo 

ločeno. Pričakujemo, da bo imel pridelek z nepokošenega pasu v primerjavi z običajnim 

pridelkom prve košnje slabšo hranilno vrednost. Posušen pridelek iz nepokošenega 

pasu lahko uporabimo za krmljenje prežvekovalcev z manjšimi potrebami, v skrajnem 

primeru za steljo ali kompostiranje.  

Mulčenje nepokošenega pasu v naslednjem letu ni dovoljeno. 
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Neustrezna mesta za puščanje nepokošenega pasu 

Za izvajanja zahteve nepokošeni pas niso primerni predeli travnikov, kjer imamo 

probleme s prekomerno zapleveljenostjo s topolistno kislico (Rumex obtusifolius L.), 

močvirsko preslico (Equisetum palustre L.) ali katero drugo trpežno oz. strupeno zeljo.  

Neustrezna mesta za puščanje nepokošenega pasu so tudi predeli z: 

 nekaterimi trdovratnimi pleveli; 

 hitro rastočimi grmovnimi vrstami npr. krhlika (Rhamnus frangula L.) na 

Ljubljanskem barju;  

  v nižinah razširjenimi invazivnimi tujerodnimi vrstami kot sta japonski dresnik 

(Fallopia japonica Ronse Decr.) in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.). 

Območja z naštetimi rastlinskimi vrstami obravnavajmo še posebej pozorno, ter 

preprečujmo razvoj in tvorbo semen omenjenih rastlinskih vrst. 

 

 

 

Slika 2: Nepokošen pas lahko pustimo tudi na slabše odcednih tleh, v kolikor na 
njem ne rastejo prej naštete neželene rastlinske vrste.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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8.2 GNOJENJE Z ORGANSKIMI GNOJILI Z NIZKIMI IZPUSTI V ZRAK (izbirni 

zahtevi TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI) 

 

8.2.1 Namen zahteve 

 

Namen zahteve je zmanjšati izpuste amonijaka pri gnojenju s tekočimi organskimi 

gnojili. V Sloveniji prispeva kmetijstvo prek 95 % vseh izpustov amonijaka, od tega se 43 

% amonijaka sprosti v zrak ob gnojenju z živinskimi gnojili. Zelo veliki izpusti so značilni 

predvsem za gnojenje s stroji (cisternami), ki porazdelijo gnojila po kmetijskih 

zemljiščih s pomočjo razpršilne plošče. To je pri nas prevladujoč postopek gnojenja. 

Njegova uporaba je še posebej problematična na travinju, kjer po gnojenju gnojil ni 

mogoče zadelati (zaorati). Za zmanjšanje izpustov amonijaka so na voljo novejši tehnični 

postopki, ki zahtevajo sodobnejšo opremo. Namen zahteve je kmete spodbuditi k 

uporabi postopkov gnojenja, za katere so značilni majhni izpusti amonijaka. 

Uporaba sodobnejših postopkov gnojenja s tekočimi organskimi gnojili ima številne 

prednosti, tako z okoljskega, zdravstvenega kot gospodarskega vidika. 

Ugodni učinki na okolje: 

 zmanjšanje izpustov amonijaka in posledično zmanjšanje odlaganja dušikovih 
spojin v naravno okolje - s tem se zmanjša spreminjanje vodnih in kopenskih 
ekosistemov (evtrofikacija); 

 učinkovitejše kroženje dušika in posledično tudi zmanjšanje izpustov 
didušikovega oksida, ki je toplogredni plin; 

 učinkovitejše kroženje dušika in s tem manjše potrebe po dušiku iz mineralnih 
gnojil – s tem se zmanjšajo izpusti ogljikovega dioksida, ki nastane zaradi rabe 
fosilnih goriv pri proizvodnji mineralnih gnojil. 

Ugodni učinki na zdravje in počutje ljudi: 

 zmanjšanje izpustov amonijaka in s tem tvorbe drobnih prašnih delcev, ki 

škodujejo dihalom in povzročajo bolezni srca in ožilja; 

 zmanjšanje smradu. 

Ugodni učinki na konkurenčnost kmetijstva: 

 učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu in s tem manjše potrebe po dušiku iz 

mineralnih gnojil. 

 

V Sloveniji uporaba strojev z majhnimi izpusti ni razširjena. Prevladujejo cisterne z 

razpršilno ploščo. V številnih evropskih državah postaja gnojenje z majhnimi 

izpusti standard, ponekod pa je celo že predpisano. 
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8.2.2 Tehnološka navodila za izvedbo izbirnih zahtev TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI 

Kako izvesti gnojenje z nizkimi izpusti v zrak in kakšen je učinek? 

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili lahko izvedemo z nanosom gnojil na površino tal 

ali z vnosom neposredno v tla. Za izvedbo izbirnih zahtev TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI 

pridejo v poštev naslednje možnosti: 

 vlečene cevi: stroji z vlečenimi cevmi nanašajo tekoča organska gnojila na 

površino tal v pasovih. Cevi, po katerih priteka gnojilo (npr. gnojevka) se vlečejo 

za ogrodjem, ki je nameščeno na cisterno. Značilna razdalja med cevmi je 30 cm, 

značilna širina porazdeljevanja gnojil pa 12 m. Prednost tega postopka pred 

gnojenjem z razpršilno ploščo je v tem, da se gnojilo pred porazdelitvijo ne 

razprši v drobne kapljice, gnojilo je odloženo neposredno na tla, površina 

tekočega gnojila po gnojenju pa je bistveno manjša. S tem je zmanjšana tudi 

površina gnojevke, ki pride v stik z zrakom; 

 vlečene sani: stroji z vlečenimi sanmi nanašajo tekoča organska gnojila na 

površino tal v pasovih. Sani so izvedene tako, da razgrnejo travno rušo in da se 

gnojilo odloži neposredno na tla. Dober učinek dosežemo pri nekoliko višji ruši 

(nad 8 cm), ko listi trav in drugih travniških rastlin takoj po gnojenju zagrnejo 

pasove organskih gnojil in s tem zmanjšajo izhlapevanje amonijaka. Značilna 

razdalja med sanmi je 20 do 30 cm, širina porazdeljevanja gnojil pa manjša kot 

pri vlečenih ceveh (do 8 m); 

 plitvo vbrizgavanje z odprtimi režami: stroj odlaga tekoča organska gnojila prek 

cevi v približno 5 cm globoke reže, ki  jih na razdalji 20 do 40 cm v tla zarežejo 

posebni noži ali diski. Značilna širina porazdeljevanja gnojil je do 6 m. Ta način 

gnojenja je težko izvedljiv (ali celo neizvedljiv) na kamnitih, plitvih ali zbitih tleh; 

 plitvo vbrizgavanje z zapiranjem rež: stroj odlaga tekoča organska gnojila v reže, 

ki jih zatem posebno kolo ali valjar zapreta in s tem preprečita izhlapevanje 

amonijaka. Učinek je dosežen le, če tip tal in talne razmere omogočajo dejansko 

zaprtje rež po aplikaciji gnojila. 
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Slika 3: Pri gnojenju z vlečenimi cevmi se površina gnojevke, ki je izpostavljena 
izhlapevanju amonijaka, v primerjavi z gnojenjem z razpršilno ploščo, 
zmanjša za 80 do 90 %. 

 

 

Slika 4: Na travinju je najenostavnejša izvedba gnojenja z vlečenimi cevmi, ki se 

deloma prilagajajo reliefu. 
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V primerjavi s porazdeljevanjem tekočih živinskih gnojil z razpršilno ploščo, se izpusti 
ob uporabi posebne opreme zmanjšajo za 30 do 80 % (preglednica 5). 

 

Preglednica 5: Učinkovitost različnih načinov gnojenja s tekočimi organskimi gnojili 
glede na gnojenje z razpršilno ploščo (vir: UN/ECE, 2014).  

Način gnojenja 
Zmanjšanje izpustov amonijaka v primerjavi 

z gnojenjem z razpršilno ploščo 

Nanašanje v pasovih – vlečene cevi 30 – 35 % 
Nanašanje v pasovih – vlečene sani 30 – 60 % 
Plitvo vbrizgavanje – odprte reže 70 % 
Plitvo vbrizgavanje z zapiranjem rež 80 % 

 

 

Slika 5: Uporaba strojev z razpršilno ploščo pri izbirnih zahtevah TRZ_I_NIZI in 
TRZ_II_NIZI ni dovoljena. Pri teh strojih je curek gnojila pod pritiskom 
usmerjen v razpršilno ploščo, ki gnojilo razprši v majhne kapljice, ki v loku 
letijo proti zemljišču, ki ga gnojimo. Do izpustov amonijaka pride že pri 
potovanju teh kapljic skozi zrak, amonijak pa se zelo intenzivno sprošča 
tudi s pognojene površine. 

Uporaba strojev z razpršilno ploščo pri izbirnih zahtevah TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI 

ni dovoljena. To velja tudi za različne izvedenke teh strojev, kot so npr. cisterne z 

več razpršilnimi ploščami, ki so nameščene bliže tlom in za cisterne z razpršilnim 

topom. 
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Za katera tekoča organska gnojila je mogoče uveljavljati plačila za izvedbo 

izbirnih zahtev TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI? 

Plačila za gnojenje z majhnimi izpusti v zrak je mogoče v okviru zahtev TRZ_I_NIZI in 

TRZ_II_NIZI uveljavljati za : 

 gnojevko – to so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim 

dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode; 

 gnojnico - to je seč rejnih živali in mešanica seča z vodo ali odcednimi vodami iz 

gnojišč; 

 tekoči ostanki proizvodnje bioplina – to sta bioplinska gnojevka in digestat. 

 

Morebitne težave pri izvedbi gnojenja z majhnimi izpusti 

Izvedba gnojenja z majhnimi izpusti je zahtevnejša od gnojenja z razpršilno ploščo. Pri 

gnojenju lahko naletimo na naslednje težave in omejitve: 

 oteženo delo na razgibanem terenu, še posebej če gre za gnojenje z vlečenimi 

sanmi ali za vbrizgavanje gnojil v tla; 

 oteženo delo na parcelah nepravilnih oblik; 

 oteženo ali onemogočeno delo na plitvih ali kamnitih tleh (velja za vbrizgavanje v 

tla); 

 mašenje cevi in motnje delovanja maceratorja gnojevke v primeru neželenih 

snovi v gnojevki (npr. vrvice za povezovanje bal); 

 manj primerno za majhne kmetije in majhne parcele, saj so na trgu predvsem 

stroji večjih dimenzij (več kot 6 m3); 

 visoka cena strojev za nanašanje tekočih organskih gnojil v pasovih ali 

vbrizgavanje v tla. 

 

Dodatne možnosti za zmanjšanje izpustov amonijaka v zrak 

Poleg obvezne uporabe postopkov za gnojenje z majhnimi izpusti, je priporočljivo izvesti 
tudi naslednje ukrepe za zmanjšanje izpustov: 

 redčenje gnojevke z vodo (približno 1:1); 

 izbira primernih vremenskih razmer (hladen, vlažen dan, večer, ob rahlem dežju). 
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Učinek postopkov gnojenja z gnojevko na izpuste v zrak in izkoristek N iz 

živinskih gnojil 

Z ustreznimi postopki gnojenja je mogoče precej zmanjšati izpuste amonijaka in 

izboljšati učinkovitost kroženja dušika na kmetiji. Ocenjeni učinki so prikazani v 

preglednici 6. V primerjavi z gnojenjem z razpršilno ploščo je mogoče z vlečenimi cevmi 

skupne izgube N v zrak zmanjšati za približno 20 %, s plitvim vbrizgavanjem v tla pa 

razpoloviti. Količino rastlinam dostopnega N v živinskih gnojilih je mogoče z vlečenimi 

cevmi povečati za približno 15 %, s plitvim vbrizgavanjem v tla pa za 35 %. 

Preglednica 6: Ocena izpustov amonijaka in izkoristka dušika iz goveje gnojevke. 
Ocene se nanašajo na 100 kg N, ki ga žival izloči z blatom in sečem. 
Gre za dušik, ki ga letno izloči molznica z mlečnostjo 4500 kg.* 

 Gnojenje z 

razpršilno 

ploščo 

Gnojenje z 

vlečenimi 

cevmi 

Gnojenje s 

plitvim 

vbrizgavanjem 

Izločanje N (kg/leto) 100,0 100,0 100,0 

Izgube N z amonijakom                

(kg/100 kg izločenega N) 
   

iz hlevov 12,0 12,0 12,0 

iz gnojišč 2,1 2,1 2,1 

pri gnojenju 27,3 18,5 6,8 

Izgube N z drugimi dušikovimi snovmi 

(kg/100 kg izločenega N) 
0,2 0,2 0,2 

Skupne izgube N                          

(kg/100 kg izločenega N) 
41,6 32,8 21,1 

Razpoložljiv N za rast rastlin 

(kg/100 kg izločenega N) 
58,4 67,3 78,9 

*Druge predpostavke za oceno: krave so celo leto v hlevu, jama za gnojevko je izven hleva in 
pokrita, vsa gnojevka se porabi za gnojenje travinja, pri gnojenju se kmet ne ozira na vremenske 
razmere. 

 

Z uporabo strojev z majhnimi izpusti amonijaka izboljšamo izkoristek živinskih 

gnojil. Če gnojimo ob toplem vremenu, se pri gnojenju z vlečenimi cevmi količina 

rastlinam dostopnega N, v primerjavi z gnojenjem z razpršilno ploščo, poveča za 

približno 15 %. To je smiselno upoštevati pri izdelavi gnojilnih načrtov. 
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8.3 POKOŠENA TRAVA SE POSPRAVI V OBLIKI MRVE (Izbirna zahteva 

TRZ_I_MRVA)  

8.3.1 Namen zahteve 

 

Sodobni načini pridelave krme, kot je siliranje, imajo negativen vpliv na raznolikost 

travniškega rastlinskega in živalskega sveta, saj siliramo praviloma mlajšo krmo z dobro 

hranilno vrednostjo. K širjenju siliranja veliko prispeva sodobna kmetijska mehanizacija, 

ki omogoča spravilo velikih količin pridelka v razmeroma kratkem času. Pri spravilu 

pridelka v obliki mrve hitro spravilo ni mogoče, saj je potrebno daljše obdobje sončnega 

vremena. Temu je treba prilagoditi tudi obseg pokošenih travnikov. Namen izbirne 

zahteve je tudi zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na biotsko raznovrstnost. 

Spravilo travniške krme v obliki mrve ima lahko ugodne in neugodne vplive oz. učinke 

na okolje in konkurenčnost kmetijstva. 

Ugodni učinki na okolje: 

 postopki spravila mrve ne omogočajo, da bi bili vsi travniki pokošeni hkrati in 

zelo zgodaj. Pri spravilu mrve se travniki praviloma kosijo postopoma, 

prilagojeno pridelovalnemu potencialu, travni ruši in intenzivnosti gnojenja – ta 

način rabe travinja je ugoden z vidika ohranjanja pestrosti travniškega rastlinja 

in živalstva; 

 pri pripravi mrve traja običajno od košnje do spravila vsaj dva dni – v tem času 

imajo različni travniški nevretenčarji in dvoživke dovolj časa za umik.  

Ugodni učinki na kmetijstvo: 

 košnja oz. spravilo mrve v času semenitve večine trav in drugih rastlin na 

travniku omogoča ohranitev ustrezne travne ruše in raznolikost rastlinskih vrst; 

 na kmetijah, kjer imajo manjše število živali, se s krmljenjem mrve lahko izognejo 

kvarjenju silaž, ki je pogosto posledica premajhnega dnevnega odvzema iz silosov 

ali bal. Posredno tudi zdravstvenim težavam, ki lahko nastanejo zaradi krmljenja 

higiensko oporečne krme kot je plesniva silaža.  

 na kmetijah redijo običajno različne kategorije živali, ki se med seboj v potrebah 

po hranilih zelo razlikujejo – za nekatere manj zahtevne kategorije je mrva iz 

nekoliko bolj ekstenzivnih travnikov primernejša od travne silaže iz zelo zgodaj 

košene trave. Tako vsebuje na primer travna silaža iz zgodaj košene trave preveč 

kalija za krave molznice pred telitvijo.  
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Neugodni učinki na kmetijstvo: 

 zaradi različnih okoliščin (vremenske razmere, izgube med sušenjem …) je v 

praksi energijska vrednost mrve slabša od energijske vrednosti travnih silaž; 

 med sušenjem na travniku se zmanjša vsebnost nekaterih vitaminov, predvsem ß 

karotena;  

 energija in beljakovine v mrvi so dražje kot v silaži. 

 

8.3.2 Tehnološka navodila za izvedbo izbirne zahteve TRZ_I_MRVA 

 

Splošna priporočila 

Zahtevo TRZ_I_MRVA je smiselno izvesti na način, da se ohranijo ugodni učinki spravila 

mrve na okolje in kmetijstvo, hkrati pa se kar v največjem obsegu izločijo ali omilijo 

neugodni učinki na konkurenčnost kmetijstva. Pri tem je smiselno upoštevati naslednje:  

 izkoristiti razlike v pridelovalnem potencialu travinja, razlike v hitrosti staranja 

različnih vrst travniških rastlin in razlike v potrebah različnih kategorij živali 

tako da: 

o travnike, na katerih prevladujejo kakovostne vrste trav, pokosimo ob 

podobnem času kot za siliranje, t.j. ob začetku latenja/klasenja vodilnih 

trav, pri pripravi sena pa uporabimo postopke, ki zagotavljajo ohranitev 

energijske in beljakovinske vrednosti krme (dosuševanje s hladnim ali 

toplim zrakom na sušilnih napravah, kondenzacijsko sušenje na 

sušilnicah). To mrvo uporabimo za krmljenje živali z največjimi potrebami 

po hranilih (molznice ob začetku laktacije, živali v pitanju, teleta); 

o travnike, katerih ruša vsebuje več metuljnic in zeli, lahko kosimo nekoliko 

kasneje, saj se hranilna vrednost le teh zmanjšuje počasneje kot pri travah. 

Pri spravilu te mrve posvečamo posebno pozornost preprečevanju 

drobljenja lističev med obračanjem in zgrabljevanjem. Zadnjo fazo sušenja 

izvedemo na sušilni napravi. Ta krma je primerna za živali s srednje 

velikimi potrebami, kot so molznice v sredini in ob koncu laktacije in živali 

v ekstenzivnem pitanju; 

o nazadnje kosimo travnike z redkejšo rušo in manjšim pridelovalnim 

potencialom. Gre za travnike, ki jih tudi manj intenzivno gnojimo. Mrva s 

teh travnikov je primerna za manj zahtevne živali, kot so krave dojilje, 

presušene molznice in plemenska živina z maso nad 350 kg.  
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 pri živalih z večjimi potrebami je smiselno obroke z mrvo ustrezno dopolniti z 

močno krmo. Energijska vrednost mrve je v povprečju slabša od energijske 

vrednosti travnih silaž. Travne silaže, kot jih pridelamo v Sloveniji, zadostujejo za 

kritje potreb za vzdrževanje in 12 kg mleka, povprečna mrva pa le za 9 kg mleka 

na dan. Prilagoditev obrokov opravimo na podlagi analiz mrve in izračuna 

obroka. 

 

Sušenje pokošene trave na tleh 

Pokošena trava v redeh pokriva 80 % tal ali celo manj, odvisno od pridelka in načina 

košnje. Po košnji ležijo listi in bilke vzporedno kar upočasnjuje kroženje zraka. Redi se 

zaradi tega sušijo počasneje in neenakomerno. Površinska plast redi zaradi omejitve 

izhlapevanja, ki jo povzročajo rastline, notranje plasti pa zaradi neugodnih 

mikrolokacijskih razmer. Pri sušenju pokošene trave na tleh: 

 takoj po košnji krmo enakomerno raztrosimo po celotni površini ter tako 

povečamo izkoristek sončnega obsevanja za izhlapevanje vode; 

 drugo obračanje izvedemo preden se površina razmetane krme povsem posuši; 

 pri obračanju pazimo na nastavitev ustrezne delovne višine traktorskega 

priključka (obračalnika, zgrabljalnika), da ne prihaja do onesnaženja krme z 

zemljo;  

 pazimo na število vrtljajev priključne gredi z namenom preprečevanja izgub 

zaradi drobljenja najkakovostnejših delov – listov. 

Operacija Vrtljaji kardanske gredi 

Raztros krme oz. prvo obračanje približno 500 obratov/min 

Drugo obračanje 380 – 420 obratov/min 

Tretje in naslednja obračanja 340 – 400 obratov/min 

  *pri delovni hitrosti 6-8 km/h 

 

Za boljši rezultat izvedemo preizkus sušine v krmi z ovijanjem. Ko ostanejo roke pri 

močnem ovijanju šopa trave suhe, je pogostnost obračanja manj pomembna. Sušenje 

krme od tu naprej prehaja v zaključno fazo, pri kateri je za uspešnost sušenja zelo 

pomembna relativna vlaga zraka.  
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Dosuševanje na sušilnih napravah 

Da bi dosegli manjše izgube hranilne vrednosti zaradi drobljenja listov in procesov 

dihanja v rastlinskem materialu med sušenjem, je smiselno uvesti sodobne načine 

dosuševanja oz. prevetrovanja mrve. Prednost slednjih je, da lahko v primeru slabega 

vremena krmo do konca posušimo na seniku, izognemo pa se tudi drobljenju lističev, ki 

je najbolj intenzivno v zaključni fazi sušenja. Na ta način smo manj odvisni od 

vremenskih razmer, pridelamo pa kakovostnejšo in bolj aromatično krmo, ki jo živali 

rade zauživajo. 

 

Skladiščenje mrve 

Krma je primerna za skladiščenje pri 20 % vlažnosti ali manj. Pri večji vlažnosti mrve 

prihaja do izgub hranil zaradi plesnenja in segrevanja. Pri spravilu mrve z večjo 

vlažnostjo obstaja tudi nevarnost samovžiga, ki je posledica procesov dihanja oz. 

kemičnih sprememb v rastlinah in mikrobiološke aktivnosti. Zaradi prej omenjenih 

reakcij, ki lahko potekajo zelo počasi, obstaja nevarnost samovžiga še dva meseca po 

spravilu mrve. 

 

Na KMG, ki vstopi v zahtevo TRZ_I_MRVA, je prepovedano siliranje krme s travinja. 

Na kmetiji ne sme biti travne silaže v kakršni koli obliki (bale, stolpni silosi, 

koritasti silosi, v mešalnih vozovih, v jaslih), niti senenih bal ovitih v folijo. Na KMG 

se tudi ne sme proizvajati travne silaže za prodajo. 
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8.4 OPUSTITEV SILAŽE (obvezna zahteva TRZ_II_OSIL in izbirna zahteva 

TRZ_I_OSIL) 

 

8.4.1 Namen zahteve 

 

Pri izvajanju zahteve »Opustitev silaže« gre za opuščanje siliranja krme, tako krme s 

trajnih travnikov, kot tudi krme s sejanih travnikov in krme z njiv. Enako, kot pri zahtevi 

»Spravilo mrve s travinja« (TRZ_I_MRVA)«, je tudi tu namen zahteve zmanjšanje 

negativnih vplivov kmetijstva na biotsko raznovrstnost. Poleg tega prispeva opuščanje 

siliranja koruze k zmanjšanju obremenitve voda z nitrati in k manjšemu sproščanju 

ostankov fitofarmacevtskih sredstev v okolje. 

Opuščanje siliranja ima nekatere prednosti, tako z okoljskega, kot s kmetijskega vidika, 

hkrati pa tudi nekatere slabosti. 

Ugodni učinki na okolje: 

 postopki spravila mrve ne omogočajo, da bi bili vsi travniki pokošeni hkrati in 

zelo zgodaj. Pri spravilu mrve se travniki praviloma kosijo postopoma, 

prilagojeno pridelovalnemu potencialu, travni ruši in intenzivnosti gnojenja – ta 

način rabe travinja je ugoden z vidika ohranjanja pestrosti travniškega rastlinja 

in živalstva; 

 pri pripravi mrve traja običajno od košnje do spravila vsaj dva dni – v tem času 

imajo različni travniški nevretenčarji in dvoživke dovolj časa za umik; 

 koruza sodi med rastline z največjimi potrebami po dušiku, gojenje pa zahteva 

tudi precejšno uporabo sredstev za varstvo rastlin. Zaradi tega bo zahteva 

prispevala k zmanjšanju obremenitve voda z nitrati in k manjšemu sproščanju 

ostankov fitofarmacevtskih sredstev v okolje; 

 opuščanje siliranja koruze bo prispevalo k večjemu vključevanju drugih krmnih 

rastlin v kolobar. 

Neugodni učinki na okolje: 

 koruzna silaža vsebuje veliko energije in malo beljakovin. Opustitev krmljenja 

koruzne silaže bo prispevalo k povečanju količine dušika v izločkih rejnih živali in 

s tem k povečanju izpustov amonijaka. Opustitev krmljenja koruzne silaže je 

neugodno tudi z vidika izpustov toplogrednih plinov. 
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Ugodni učinki na kmetijstvo: 

 občasna nekoliko kasnejša košnja, ki je značilna za travnike, s katerih se 

pospravlja mrva, omogoča semenitev trav in s tem vzdrževanje ustrezne travne 

ruše; 

 na kmetijah, ki redijo premalo živine za dovolj velik dnevni odvzem silaže iz 

silosa, se izognemo kvarjenju silaže in neugodnemu delovanju plesnivih silaž na 

zdravje živali; 

 na kmetijah redijo običajno različne kategorije živali, ki se med seboj v potrebah 

po hranilih zelo razlikujejo – za nekatere manj zahtevne kategorije je mrva iz 

nekoliko bolj ekstenzivnih travnikov primernejša od travne silaže iz zelo zgodaj 

košene trave; 

 možnost doseganja boljše cene za mleko in meso posebne kakovosti (ugodnejša 

maščobnokislinska sestava), izkoriščanje prirejenega mleka in mesa za izdelavo 

izdelkov višje kakovosti. 

Neugodni učinki na kmetijstvo: 

 koruzna silaža ima bistveno boljšo energijsko vrednost od krme s travinja. Zaradi 

opustitve siliranja koruze je pričakovati zmanjšanje mlečnosti in slabše priraste 

pri pitancih; 

 zaradi različnih okoliščin (vremenske razmere, izgube med sušenjem …) je v 

praksi energijska vrednost mrve slabša od energijske vrednosti travnih silaž; 

 med sušenjem na travniku se zmanjša vsebnost nekaterih vitaminov, predvsem ß 

karotena;  

 energija in beljakovine v mrvi so dražje kot v travni in koruzni silaži. Zaradi 

opustitve siliranja se bo ekonomičnost prireje mleka in mesa poslabšala. 

 

V zahtevo Opustitev silaže se je smiselno vključiti na kmetijah, kjer je siliranje že 

zaradi naravnih danosti in posestne strukture manj konkurenčno. Zahteva je 

primerna za kmetije, ki imajo možnost doseči boljšo ceno za mleko in meso, ki sta 

prirejena brez silaže. Gre predvsem za majhne in hribovske kmetije in za kmetije, 

ki redijo živali z manjšimi potrebami po kakovostni krmi, kot so npr. krave dojilje.  
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8.4.2 Tehnološka navodila za izvedbo zahtev TRZ_I_OSIL in TRZ_II_OSIL 

 

Splošna priporočila 

Zahtevi TRZ_I_OSIL in TRZ_II_OSIL je smiselno izvesti na način, da se dosežejo ugodni 

učinki na okolje in kmetijstvo, hkrati pa se kar v največjem obsegu izločijo ali omilijo 

neugodni učinki na konkurenčnost kmetijstva. Pri tem je smiselno upoštevati naslednje:  

 pri pridelovanju mrve izkoristiti razlike v pridelovalnem potencialu travinja, 

hitrosti staranja različnih vrst travniških rastlin in v potrebah različnih kategorij 

živali. Mrva naj bo sortirana po kakovosti in vključena v obroke glede na potrebe 

živali. Podrobnejši opis je v poglavju Tehnološka navodila za izvedbo izbirne 

zahteve TRZ_ I_MRVA; 

 opustitev silaže pomeni praviloma poslabšanje energijske vrednosti obrokov in 

vodi v zmanjšanje mlečnosti in počasnejšo rast pitancev. Krmljenje travne in 

koruzne silaže v razmerju 1:1 zadostujejo za kritje potreb za vzdrževanje in 16 kg 

mleka, povprečna mrva pa le do 9 kg mleka na dan. Obroki brez silaže so manj 

primerni za molznice visoko produktivnih specializiranih mlečnih pasem, razen 

če razpolagamo z mrvo odlične kakovosti. 

 

Na kmetiji ni dovoljeno imeti travne ali koruzne silaže, pa tudi ne drugih silaž iz 

njivske krme (silaža iz strnih žit, sirkova silaža, sončnična silaža …). Dovoljeno je 

siliranje stranskih proizvodov živilsko predelovalne industrije, kot so pivske 

tropine ali pesni rezanci. 
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9 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: MOŽNE KOMBINACIJE ZNOTRAJ OBEH OPERACIJ IN Z OPERACIJAMI, NAMENJENIMI OHRANJANJU KRAJINE 
 
 
Kombinacije zahtev znotraj operacije Trajno travinje I in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine 

 
TRZ_I_ 

NPAS 

TRZ_I_ 

NIZI 

TRZ_I_ 

MRVA 

TRZ_I_ 

OSIL 

KRA_ 

S50 

KRA_ 

GRB 

KRA_ 

OGRM 

KRA_ 

VARPA 

KRA_ 

VARPP 

KRA_ 

CRED 

KRA_ 

PAST 

KRA_ 

VTSA 

KRA_ 

MEJ 

TRZ_I_NPAS     N N N N N N N N  

TRZ_I_NIZI     N N N N N N N N  

TRZ_I_MRVA    N N N N N N N N N  

TRZ_I_OSIL   N  N N N N N N N N  

Operacija Trajno travinje I se ne more kombinirati z operacijami Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Steljniki in Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih 

travnikov in ne z operacijo Trajno travinje II na isti površini. 

Kombinacije zahtev znotraj operacije Trajno travinje II in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine 

 
TRZ_II_ 

NPAS 

TRZ_II_ 

NIZI 

TRZ_ 

OSIL 

KRA_ 

S50 

KRA_ 

GRB 

KRA_ 

OGRM 

KRA_ 

VARPA 

KRA_ 

VARPP 

KRA_ 

CRED 

KRA_ 

PAST 

KRA_ 

VTSA 

KRA_ 

MEJ 

TRZ_II_NPAS    N N N N N N N N  

TRZ_II_NIZI    N N N N N N N N  

TRZ_II_OSIL    N N N N N N N N  

Operacija Trajno travinje II se ne more kombinirati z operacijami Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Steljniki in Habitati ptic vlažnih 

ekstenzivnih travnikov in ne z operacijo Trajno travinje I na isti površini. 
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PRILOGA 2: IZRAČUN OBTEŽBE Z GVŽ 
 

Pri izračunu obtežbe za operaciji Trajno travinje I, Trajno travinje II, in ostalih 
operacijah, namenjenih ohranjanju krajine v okviru ukrepa KOPOP, se upoštevajo 
govedo, drobnica, kopitarji in jelenjad (damjaki, mufloni, navadni jeleni, druga 
rastlinojeda divjad za prirejo mesa), (v nadaljnjem besedilu: travojede živali) in 
kmetijske površine KMG. 
 

 

1.1 Preverjanje obtežbe na KMG z upravnim pregledom 

 

Pri izračunu povprečne letne obtežbe na KMG za ukrep KOPOP Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), upošteva pet različnih 
datumov, in sicer: 

 1. februar tekočega leta, 
 štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji 

spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi. 
 

Povprečna letna obtežba je količnik med povprečnim letnim številom GVŽ travojedih 
živali (v nadaljnjem besedilu: PGVŽ) in ugotovljenimi kmetijskimi površinami iz obrazca 
prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: ugotovljena površina). 

 

Povprečna letna obtežba je = PGVŽ / ugotovljena površina 

 

PGVŽ = PGVŽ(GOV) + PGVŽ(DRŽ)  

pri čemer je: 

 

 PGVŽ(GOV): povprečno letno število GVŽ govedi, 
 PGVŽ(DRŽ): povprečno letno število GVŽ drugih travojedih živali, 

 

Povprečno letno število GVŽ travojedih živali se izračuna na naslednji način: 
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1. Govedo 
 

Povprečno letno število GVŽ govedi se izračuna kot aritmetično povprečje seštevka 
zmnožkov števila govedi posameznih kategorij iz centralnega registra govedi po stanju 
na dan 1. februar tekočega leta in štiri reprezentativne naključno izbrane datume ter 
ustreznih koeficientov GVŽ iz obrazca staleža živali po vrstah in kategorijah rejnih živali 
iz predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali. 

 

PGVŽ(GOV) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(D1) + GVŽ(D2) + GVŽ(D3) + GVŽ(D4)) / 5, 

 

pri čemer je: 

 

 PGVŽ(GOV): povprečno letno število GVŽ govedi, 
 GVŽ(1.2.): število GVŽ goveda po stanju na dan 1. februar tekočega leta, 
 GVŽ(D1): število GVŽ goveda po stanju na prvega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D2): število GVŽ goveda po stanju na drugega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D3): število GVŽ goveda po stanju na tretjega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D4): število GVŽ goveda po stanju na četrtega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov. 
 

2. Druge travojede živali 
 

Podatke o številu drugih travojedih živali posameznih kategorij agencija povzame iz 
evidence rejnih živalih, določene z zakonom, ki ureja kmetijstvo po stanju na dan 1. 
februar tekočega leta. 

 

Povprečno letno število GVŽ drugih travojedih živali se izračuna tako, da se število 
drugih travojedih živali posameznih kategorij pomnoži z ustreznimi koeficienti GVŽ iz 
obrazca staleža živali po vrstah in kategorijah rejnih živali iz predpisa, ki ureja evidenco 
rejnih živali. 

 

PGVŽ(DRŽ) = GVŽ(1.2.), 
 
pri čemer je: 

 PGVŽ(DRŽ): povprečno letno število GVŽ drugih travojedih živali, 
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 GVŽ(1.2.): število GVŽ drugih travojedih živali po stanju na dan 1. februar 
tekočega leta. 

 

1.2 Preverjanje obtežbe na KMG s pregledom na kraju samem 

 

Za KMG, za katere je izveden pregled na kraju samem, se v izračunu povprečne letne 
obtežbe upošteva tudi število vseh travojedih živali, ki jih na dan pregleda na kraju 
samem ugotovi kontrolor. 

 

1. Govedo 
 

PGVŽ(GOV) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(D1) + GVŽ(D2) + GVŽ(D3) + GVŽ (D4) + GVŽ(DP)) / 6, 

 

pri čemer je: 

 

 PGVŽ(GOV): povprečno letno število GVŽ govedi, 
 GVŽ(1.2.): število GVŽ goveda po stanju na dan 1. februar tekočega leta, 
 GVŽ(D1): število GVŽ goveda po stanju na prvega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D2): število GVŽ goveda po stanju na drugega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D3): število GVŽ goveda po stanju na tretjega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(D4): število GVŽ goveda po stanju na četrtega od štirih reprezentativnih 

naključno izbranih datumov, 
 GVŽ(DP): število GVŽ goveda ugotovljenih na dan pregleda na kraju samem. 
 

2. Druge travojede živali 
 

PGVŽ(DRŽ) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(DP)) / 2, 

 

pri čemer je: 

 

 PGVŽ(DRŽ): povprečno letno število GVŽ drugih travojedih živali, 
 GVŽ(1.2.): število GVŽ drugih travojedih živali po stanju na dan 1. februar 

tekočega leta, 
 GVŽ(DP): število GVŽ drugih travojedih živali ugotovljenih na dan pregleda na 

kraju samem.  
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PRILOGA 3: KATALOG KRŠITEV IN SISTEM ZMANJŠEVANJ PODPORE PRI 

OPERACIJAH TRAJNO TRAVINJE I IN TRAJNO TRAVINJE II 

 

V primeru, da na KMG, ki je vključeno v eno ali več operacij KOPOP, ne izpolnjujejo 

obveznosti ali drugih zahtev, se lahko zahtevana podpora delno ali v celoti zavrne ali 

ukine. 

 

Pri odločanju o stopnji zavrnitve ali ukinitve podpore zaradi neizpolnjevanja obveznosti 

ali drugih zavez se upoštevajo resnost, obseg, trajanje in ponavljanje neizpolnjevanja 

pogojev za podporo.   

 Resnost neizpolnjevanja je odvisna zlasti od pomembnosti posledic 
neizpolnjevanja ob upoštevanju ciljev zadevne zahteve ali standarda.  

 Obseg neizpolnjevanja je odvisen zlasti od njegovega učinka na operacijo kot 
celoto oz. ali ima neizpolnjevanje daljnosežne posledice ali pa je omejeno na 
samo kmetijo.  

 Ali je neizpolnjevanje „stalno“, je odvisno zlasti od trajanja učinka oz. 
možnosti za odpravo navedenih učinkov na primeren način. 

 

V skladu s 35. členom Uredbe 640/2014/EU so kršitve razvrščene v deset kategorij (od 

I do X). Raven zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev se povečuje glede na kategorijo kršitve 

od I do X.   

Znotraj operacij Trajno travinje I (TRZ I) in Trajno travinje II (TRZ II) so razvrščene 

kršitve v kategorije od I do VIII.  

 

Kršitve, ki se navezujejo na obvezno ali izbirno zahtevo NPAS.  

Kršitve I (najnižja):  

 nepokošeni pas je manjši od 5 % površine GERK ali 0,05 ha;  
 nepokošeni pas je večji od 10 % površine GERK ali 1 ha.  

 

Kršitev II:   

 na nepokošenem pasu so vidne posledice paše;  
 nepokošeni pas je naslednje leto pokošen pred 1. marcem.  

 

Kršitve se navezujejo na obvezne ali izbirne zahteve  NPAS, MRVA in OSIL. 
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Kršitev III:  

 evidenca o delovnih opravilih ni ustrezno vodena;  
 minimalna ali maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na hektar 

kmetijskih površin; 
 na KMG se trava ni pospravila v obliki mrve.  

 

Kršitev se navezuje na izbirno zahtevo NIZI.  

Kršitev IV:  

 evidenca o delovnih opravilih ni ustrezno vodena.  
 

Kršitve se navezujejo na obvezne ali izbirne zahteve NPAS, NIZI, MRVA in OSIL. 

Kršitev V:  

 evidenca o delovnih opravilih se ne vodi. 
 

Kršitve se navezujejo na obvezni ali izbirni zahtevi NPAS in NIZI.  

Kršitev VI:  

 na površini, vključeni v zahtevo, ni nepokošenega pasu; 
 na KMG ni prisotnih dokazil o gnojenju s tekočimi organskimi gnojili z nizkimi 

izpusti v zrak; 
 na površinah, vključenih v zahtevo, je bilo izvedeno gnojenje s tekočimi 

organskimi gnojili, z uporabo mehanizacije, ki ni v skladu z zahtevo. 
 

Kršitve se navezujejo na obvezne ali izbirne zahteve  NPAS, NIZI, MRVA in OSIL. 

Kršitev VIII:  

 minimalna ali maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na 
hektar kmetijskih površin; 

 na KMG je prisotna trava ovita v folijo; 
 na KMG je prisotna travna silaža; 
 na KMG je prisotna kakršna koli silaža. 

 

Pri ugotovljenih kršitvah v obdobju obveznosti se stopnja zavrnitve podpore za površino 

(GERK ali del GERK-a) povečuje glede na to, v katero kategorijo kršitev sodi (I najnižja- X 

najvišja). Stopnja zavrnitve se povečuje tudi glede na to, za katero zaporedno kršitev gre 

oz. če se kršitve ponavljajo. Poleg zavrnitve podpore na površino, se pri ugotovljenih 

kršitvah povečuje po ustrezni stopnji zavrnitve tudi podpora za zahteve KOPOP in tudi 
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za ukrep Ekološko kmetovanje (če je KMG tudi vključeno). Pri stalno ponavljajočih 

ugotovljenih kršitvah, se lahko izda tudi ukrep za ukinitev podpore in vračilo že prejetih 

sredstev. Natančni podatki o stopnji zavrnitev glede na kategorijo in ponavljanje kršitev 

se nahajajo v uredbi KOPOP (Uradni list 13/2015 in 21/2015, Priloga 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


