
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

November, 2014 
 
 

POMEMBNO OBVESTILO 
 

 
POMEMBNO – Spoštovani kmetje, prosimo, natančno preberite, zaradi pridobitve 
dodatnih sredstev iz ukrepov kmetijske politike 2015-2020. 
 

 
Obvezna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko 

podnebnih plačil (KOPOP) 
 

Z letom 2014 se dokončno zaključuje izvajanje ukrepa Kmetijsko okoljskih plačil (KOP) z vsemi 
podukrepi, ki smo jih do zdaj poznali pod kraticami: REJ, KOL, ZEL, IVG, IPL, IPS,…. Ukrep se 
zaključuje za vse, torej tudi za tiste, ki se jim do konca leta 2014 še ni iztekla 5-letna obveznost 
vključenosti. 
 
V novem programskem obdobju do leta 2020 vam bo na voljo nov ukrep Kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil, ki se bo po novem s kratico imenoval KOPOP. 
Ukrep po novem ne bo več »paketno« zasnovan, temveč si bo posamezne zahteve kmet izbral sam. 
Upravičenec, ki bo želel vstopiti v ukrep, bo moral izpolniti vstopne pogoje (t.i. pogoje upravičenosti), 
tekom 5-letne obveznosti pa bo moral izpolnjevati osnovne zahteve ter svoje izbrane zahteve. Za vstop 
v ukrep mora imeti kmetija v uporabi vsaj 1 ha kmetijskih zemljišč, v KOPOP pa mora od tega vključiti 
vsaj 0,3 ha površin. Vstop v ukrep bo mogoč v letu 2015. Zaenkrat se načrtuje, da bo vstop mogoč tudi 
še v letu 2016. 
 
  

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82 

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, http://www.kmetijski-zavod.si/ 



 

I. Vstopni pogoji (obvezno za vse kmete, ki boste vstopili v ta ukrep): 
1. kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (dosedanji 

vlagatelji zbirnih vlog ste že vpisani v ta register), 
2. upravičenec mora opraviti 6-urno predhodno usposabljanje še pred začetkom izpolnjevanja 

programa aktivnosti, 
3. upravičenec mora imeti na podlagi veljavnih analiz tal izdelane gnojilne načrte za vse GERK-

e, kjer uporablja mineralna gnojila in  
4. za kmetijsko gospodarstvo mora biti izdelan program aktivnosti PA; izdela ga  kmetijski 

svetovalec in je za kmeta brezplačen. 
 
II. Osnovne zahteve (obvezno za vse) 

1. obvezna vsakoletna udeležba upravičenca na 4-urnem izobraževanju,  
2. obvezna uporaba individualnega svetovanja v prvih treh letih vključenosti v ukrep KOPOP 

(za kmeta brezplačno); to pomeni obisk svetovalca na kmetiji, kjer skupaj pregledata 
izvajanje zahtev, hranjenje dokumentacije, vodenje evidenc …, ob tem pa bo izvedeno tudi 
svetovanje na temo naravovarstvenih in vodovarstvenih vsebin ter podnebnih sprememb, 

3. vodenje evidenc o vseh delovnih opravilih, 
4. prepovedana uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav in  
5. prepovedana setev/saditev gensko spremenjenih organizmov. 

 
III. Dodatne zahteve (upravičenec izbere najmanj eno/tri* zahteve v okviru spodaj navedenih 
shem po lastni izbiri) 

1. okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo, 
2. okolju prijazno hmeljarstvo, 
3. okolju prijazno sadjarstvo, 
4. okolju prijazno vinogradništvo, 
5. okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi, 
6. gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, 
7. varovanje vodnih virov, 
8. ohranjanje krajine in 
9. ohranjanje genskih virov. 

 
Obvezno 6-urno predhodno usposabljanje 
Vsak, ki se bo vključil v ukrep KOPOP, mora obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. 
Namen teh usposabljanj je čim boljša seznanitev kmetov z novim ukrepom, z vsemi pogoji ter z vsebino 
posameznih zahtev. S tem želimo, da bi udeleženci spoznali in razumeli namen kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil, namen posameznih zahtev, ki so zasnovane tako, da pripomorejo k zmanjševanju 
vplivov kmetijstva na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter 
zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. 
 
 
  

Prosimo vas, da si več o vsem zapisanem preberete v članku dr. Jerneja Demšarja v zadnji številki 
Zelene dežele. 

 



 

Eden izmed vstopnih pogojev za ukrep KOPOP je torej obvezno  6-urno predhodno usposabljanje še 
pred začetkom izpolnjevanja programa aktivnosti. 
 

 
Javna služba kmetijskega svetovanja bo na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor izvedla 5 
usposabljanj, na katerih je udeležba omejena na 80 udeležencev na usposabljanje. Navedena 
usposabljanja se bodo izvedla v roku od 26. 11. do 18. 12. 2014.  
 
Zaradi številčne omejitve udeležencev na posameznem predhodnem usposabljanju – 80 
udeležencev ter organizacije usposabljanj, se morate vsi zainteresirani kmetje na ta 
usposabljanja obvezno predhodno prijaviti! 
 
Prijave bomo do zapolnitve mest sprejemali kmetijski svetovalci na telefonskih številkah:  
02 228 49 48 in 02 228 49 49.  
 
Ker je udeležba na predhodnem usposabljanju vstopni pogoj za ukrep KOPOP v novem 
programskem obdobju do 2020, svetujemo, da se usposabljanj udeležite tudi tisti, ki glede 
vstopa v ukrep KOPOP še niste dokončno odločeni in si s tem pustite odprto možnost za vstop v 
ukrep. 

 
 
Na usposabljanje udeleženci obvezno prinesite KMG-MID številko, saj bo udeležba zabeležena v 
elektronsko evidenco udeležencev usposabljanj.  
Ker bo vsako  usposabljanje trajalo najmanj 6 ur, ne bo narobe, če boste s seboj prinesli tudi malico, saj 
daljši odmori med usposabljanjem niso načrtovani. 
 
 
Obvezna priprava programa aktivnosti 
Vsako kmetijsko gospodarstvo, ki se bo odločilo za vključitev v ukrep KOPOP, bo moralo pripraviti 
program aktivnosti v posebni internetni aplikaciji, pri čemer mu bodo brezplačno pomagali kmetijski 
svetovalci.  
 
Za pristop k izdelavi programa aktivnosti mora upravičenec:  

• imeti opravljeno predhodno 6-urno usposabljanje, 
• imeti urejene GERK-e, za kar se pravočasno dogovorite na najbližji upravni enoti, 
• imeti ustrezno število veljavnih analiz tal, na podlagi katerih ima za vse GERK-e, ki se gnojijo z 

mineralnimi gnojili, izdelane gnojilne načrte in 
• v primeru izbire zahtev, ki vključujejo pripravo kolobarja, razmisliti in pripraviti osnutek 

petletnega kolobarja poljščin  

Predvidoma bo priprava programov aktivnosti mogoča od 1. decembra 2014 dalje. Program bo 
moral biti narejen najkasneje en dan pred vnosom zbirne vloge, vendar najkasneje do zadnjega 
dne rednega roka za oddajo zbirne vloge. Ker kmetijski svetovalci v roku za oddajo zbirnih vlog 
ne bodo imeli časa za pripravo programov aktivnosti, že sedaj pozivamo vse, ki se boste odločili 
za vstop v ukrep KOPOP, da s pripravo programov aktivnosti ne odlašate in se po opravljenem 
izobraževanju, pri kmetijskih svetovalcih čim prej naročite za izdelavo programa.  

 
Prijave za izdelavo programov aktivnosti bodo kmetijski svetovalci zbirali že ob koncu predhodnih 
usposabljanj.  
 
Nov, samostojen ukrep za ekološko kmetovanje 
V novem programskem obdobju bo možno vlagati zahtevke tudi za ukrep Ekološko kmetovanje (EK), ki 
se bo po novem izvajal samostojno oziroma ločeno od ukrepa KOPOP. Podpore bodo dodeljene tako 



 

za izvajanje ekološkega kmetovanja kot tudi za preusmeritev. Pri tem ukrepu bo potrebno biti za vstop 
vpisan v RKG, prijavljen v kontrolo pri eni od kontrolnih organizacij (najkasneje do 31. decembra 2014; 
velja tudi za tiste, ki nameravajo podaljšati, obnoviti prijavo) ter imeti vsaj en dan pred oddajo zbirne 
vloge izdelan program aktivnosti, ne bo pa potrebno opraviti obveznega predhodnega usposabljanja kot 
pri ukrepu KOPOP. Ker bo mogoče ukrep EK kombinirati z zahtevami ukrepa KOPOP, bodite na 
obvezo predhodnega usposabljanja pozorni tisti ekološki kmetje, ki bi želeli izkoristiti to 
možnost.   
 
Če se bo kmetijsko gospodarstvo vključilo hkrati v ukrepa KOPOP in EK, bo potrebno pripraviti le en, 
skupen program aktivnosti. Tekom 5-letne obveznosti se boste morali vključeni v ukrep EK vsako leto 
usposabljati vsaj 6 ur, najmanj enkrat v času trajanja obveznosti uporabiti brezplačno storitev 
individualnega svetovanja, vsako leto pridobiti certifikat za ekološko pridelavo ter v primeru 
preusmeritve že v prvem letu izdelati načrt preusmeritve.  
 
 

Seznam lokacij in terminov 6-urnih predhodnih  
usposabljanj za ukrep KOPOP 
 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 

Datum Lokacija Ura  Tel. št. za prijavo 

26. 11. 2014 KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor 10.00 02/228 49 48 in 02/228 49 49 

10. 12. 2014 Večnamenski kulturno turistični podjetniški center 

Pesnica, Pesnica 41, 2211 Pesnica pri Mariboru 10.00 02/228 49 48 in 02/228 49 49 

12. 12. 2014 Bife Heric, Sv. Duh na Ostrem Vrhu 47, 2353 Sv. Duh na 

Ostrem Vrhu 10.00 02/228 49 48 in 02/228 49 49 

16. 12. 2014 Kinodvorana gradu Rače, Grajski trg 14, 2327 Rače 10.00 02/228 49 48 in 02/228 49 49 

18. 12. 2014 KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor 10.00 02/228 49 48 in 02/228 49 49 
 
 
 
 
 
 
Veselimo se vaše prijave na predhodno 6-urno usposabljanje za KOPOP in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
                                                                                                                       Kmetijska svetovalna služba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storitev je financirana iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki 
se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 


