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PLAČILA IN IZVAJANJE UKREPOV ZELENE KOMPONENTE V PRAKSI 

Plačila in obveznosti iz naslova »zelene komponente« iz skupne kmetijske politike 2015-2020 sodijo v 

1. steber skupne kmetijske politike, oziroma v neposredna plačila. V istem stebru so še shema 

osnovnega plačila (plačilne pravice), plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete, sheme 

proizvodno vezanih podpor in shema za male kmete. Cilj izvajanja ukrepov iz naslova »zelene 

komponente« je podpiranje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. V ta namen 

morajo države članice uporabiti najmanj 30 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila, da bi 

poleg osnovnega plačila odobrile tudi letno plačilo za obvezne prakse, ki jih morajo izvesti kmetje in 

so prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev podnebne in okoljske politike. Do plačila iz naslova 

»zelene komponente« so opravičena in niso dolžna izvajati posebej določene obveznosti kmetijska 

gospodarstva z ekološko pridelavo in kmetijska gospodarstva z manj kot 10 ha ornih zemljišč, pod 

pogojem, da nimajo travniških površin na območju okoljsko občutljivega travinja.  Obveznosti za 

izvajanje ukrepov »zelene komponente« se na kmetijskih gospodarstvih z obveznostmi izvajajo z 

diverzifikacijo kmetijskih rastlin, površinami z ekološkim pomenom in ohranjanjem okoljsko 

občutljivega travinja na določenih območjih. 

1) Diverzifikacija kmetijskih rastlin je namenjena preprečevanju monokultur in izboljšanju 

kakovosti tal 

-morajo izvajati kmetije, ki imajo 10 ha in več njivskih zemljišč 

-če KG prideluje na njivskem zemljišču velikosti od 10-30 ha ornih zemljišč mora na teh 

zemljiščih zagotoviti vsaj 2 različni kmetijski rastlini, pri tem pa glavna kmetijska rastlina ne 

sme zajemati več kot 75 % ornega zemljišča, pri velikosti nad 30 ha ornih zemljišč pa na teh 

mora zagotoviti vsaj 3 kmetijske rastline, pri tem pa glavna kmetijska rastlina ne sme 

zajemati več kot 75 % ornega zemljišča, 2 glavni kmetijski rastlini pa ne več kot 95 % ornega 

zemljišča. Nosilci KMG morajo zagotavljati diverzifikacijo kmetijskih rastlin v obdobju od 7. 

maja do 31.julija. 

2) Površine z ekološkim pomenom zagotavljajo ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti 

-morajo izvajati nosilci KMG, ki imajo več kot 15 ha ornih zemljišč, namenjene pa so ohranitvi 

in izboljšanju biotske raznovrstnosti na kmetijah. Kmetije, ki obdelujejo več kot 15 ha njivskih 

zemljišč morajo zagotoviti najmanj 5 % delež površin z ekološkim pomenom na ornih 

zemljiščih, ki jih obdelujejo. V Sloveniji smo se iz nabora ukrepov, ki jih ponujajo evropski 

predpisi o skupni kmetijski politiki odločili za izvajanje prahe, površine s kmetijskimi 

rastlinami, ki vežejo dušik in površine pod naknadnimi posevki ali pod travno rušo ter kot 

površine pod praho za medonosne rastline. Površine z ekološkim pomenom zagotavljamo 

sproti, na letni ravni, pri izbiri pa je pomembno upoštevati dejstvo, da na teh površinah v 

času izvajanja obveznosti iz naslova površin z ekološkim pomenom ni dovoljena uporaba 

nobenih FFS. 

http://www.kmetzav-mb.si/


Kot zemljišče v prahi za zagotavljanje obveznosti iz naslova zelene komponente se šteje 

zemljišče na katerem ni kmetijske proizvodnje vsaj od 1. januarja do 31. julija tekočega leta. 

Kot površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik se upoštevajo površine posejane s 

stročnicami kot so : lucerna, detelje, krmni bob, bob, grašica, volčji bob, grahor ali krmni 

grah. Rastline, ki vežejo dušik morajo biti na površini prisotne najmanj od 7. maja do 

tehnološke zrelosti, oziroma do 30. septembra tekočega leta. Kot površine pod naknadnimi 

posevki ali podsevki trave se upoštevajo površine posejane po spravilu glavne kulture z 

mešanico vsaj dveh kmetijskih kultur kot so: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, 

perzijska detelja, mnogocvetna ljulka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, 

oves, krmni radič, proso, ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Setev naknadnih posevkov je 

potrebno opraviti za glavno kmetijsko kulturo od 1. junija do 15. avgusta tekočega leta, hkrati 

pa je potrebno zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra 

tekočega leta. Površina pod travo je lahko izključno trava v obliki podsevka med glavno 

kmetijsko rastlino.  

Za zemljišča v prahi za medonosne rastline je z letom 2019 določeno, da morajo biti na tem 

zemljišču vsaj od 1. maja do 31. oktobra tekočega leta prisotna facelija ali ajda, oziroma vsaj 

od 15. aprila do 15. oktobra tekočega leta prisotna sončnica, lan, bela gorjušica ali oljna 

redkev. Prisotna je lahko mešanica medonosnih rastlin ali mešanica medonosne rastline ali 

medonosnih rastlin in drugih kmetijskih rastlin, če je medonosne rastline ali medonosnih 

rastlin več kot 50 %  vzniklih rastlin in če se upošteva obdobje za tisto medonosno rastlino, ki 

je v mešanici v največjem deležu . V predpisanem obdobju ni dovoljeno spravilo medonosnih 

rastlin. Mulčenje ali košnja brez spravila je dovoljena le, če se nato zagotovi ponovna 

prisotnost medonosne rastline ali medonosnih rastlin.  

Za zemljišče v prahi in pri setvi rastlin, ki vežejo dušik se ha njivskih površin šteje kot ha 

potrebnih površin za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom (PEP) za zahtevo zelene 

komponente. Za izračun deleža površin z »ekološkim pomenom« z naknadnimi posevki ali 

podsevki trave se posejani 1 m2 upošteva kot 0,3 m2, oziroma je za zagotavljanje  površin z 

ekološkim pomenom potrebno posejati 3 krat več površin kot je 5 % izračun potrebnih 

površin. 1 ha posevka medonosnih rastlin se šteje za 1,5 ha površin z ekološkim pomenom. 

Na površinah v prahi za medonosne rastline, ki so bile prijavljene na zbirni vlogi za leto 2019 

za namen zagotavljanja površin PEP je bila  prepovedana uporaba FFS od setve do 31. 

oktobra. 

 

3) Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja z namenom ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, ohranjanja habitatov in sekvestracije ogljika (OOTT) 

–morajo izvajati KMG, katerih trajno travinje se nahaja na okoljsko občutljivem območju. 

Nosilci  tega trajnega travinja ne smejo spreminjati ali preorati. 
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