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OBVESTILO – KOPOP 2015 

 

Z letom 2015 se bodo začeli izvajati ukrepi kmetijsko okoljskih podnebnih plačil iz Programa razvoja 
podeželja RS (PRP) za obdobje 2014-2020.  V  tem novem obdobju bodo plačila namenjena ohranjanju 
in izboljšanju ekosistemov, naravnih virov in prilagajanju podnebnim spremembam. 

Kmetijsko gospodarstvo, ki bo želelo vstopiti v ukrep KOPOP v letu 2015,  bo moralo pred vstopom 
izpolniti določene zahteve, med drugim  bodo morali upravičenci pred izdelavo programa aktivnosti: 

• opraviti 6-urni program usposabljanja, kar vas bomo posebej obvestili ( november, 

december 2014); 

• za vse GERK-e, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila, izdelati gnojilni načrt 

na podlagi veljavne analize tal, pred vstopom v ukrep KOPOP. 

 
Torej, vse kmetije, ki bodo želele pridobiti plačila za ukrepe KOPOP obveščamo, da bodo morale 

imeti veljavne analize tal in gnojilni načrt za vsak GERK, s katerim bodo vstopile v ukrep KOPOP. 

 
Izvajanje ukrepov KOPOP boste na kmetiji lahko izbrali v okviru naslednjih shem: 
 

• okolju prijazno poljedelstvo n zelenjadarstvo; 

• okolju prijazno hmeljarstvo; 

• okolju prijazno sadjarstvo; 

• okolju prijazno vinogradništvo; 

• okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi; 
• gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči; 

• varovanje vodnih virov; 

• ohranjanje krajine; 

• ohranjanje genskih virov. 



 
Vse, ki boste vstopili v ukrepe KOPOP opozarjamo, da  preverite veljavnost analiz tal in po potrebi 
vzamete vzorce tal. Veljavnost analize tal je 5 let. 
Odvzet vzorec tal je potrebno pravilno opremiti s podatki (priimek in ime, naslov, GERK-PID, domače 
ime, dejansko rabo tal). 
Povprečni vzorec naj tehta od 0,5 do 1 kg – zračno suhih tal, odvzet na najmanj 20-25 mestih 
enakomerno po celotni parceli.  
Na njivah jemljemo vzorce do globine oranja; na travnikih po odstranitvi travne ruše do globine 6 cm; v 
obstoječih trajnih nasadih (vinogradi, sadovnjaki) en vzorec od 0 do 30 cm;  pred obnovo trajnega 
nasada pa vzamemo dva vzorca, in sicer od 0 do 30 cm in od 30 do 60 cm. 
 
Na kmetijski svetovalni službi vam lahko izdelamo na podlagi veljavne analize tal gnojilni načrt 

za obdobje 5 let. 
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