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Namen

Upravičenci

Vstopi

Trajanje obveznosti

Prenos obveznosti na 
drugo KMG

Površine (velikost, 
zmanjšanje, povečanje)

Kombinacije

AT&GN

Intervencija LOPS

Vpis KMG v RKG

1 ha kmetijskih površin

Program usposabljanja v 
obsegu 15 ur v času 
trajanja obveznosti

Prepoved uporabe blata iz 
KČN, komposta in 
digestata, razen …

Vodenje evidenc o delovnih 
opravilih



1. avtohtone pasme domačih živali:

• govedo: cikasto govedo, istrsko govedo,

• konji: bosanski planinski konj, lipicanski konj, 

posavski konj, slovenski hladnokrvni konj,

• prašiči: krškopoljski prašič,

• ovce: belokranjska pramenka, bovška ovca, istrska 

pramenka – istrijanka, jezersko-solčavska ovca, 

oplemenjena jezersko-solčavska ovca,

• koze: drežniška koza,

• kokoši: štajerska kokoš;

2. tradicionalne pasme domačih živali:

• konji: ljutomerski kasač, haflinški konj,

• prašiči: slovenski landrace – linija 11, slovenski 

landrace – linija 55, slovenski veliki beli prašič,

• koze: slovenska sanska koza, slovenska srnasta

koza,

• kokoši: slovenska grahasta kokoš, slovenska srebrna 

kokoš, slovenska rjava kokoš, slovenska pozno 

operjena kokoš.

Operacija Lokalne pasme (PAS) Upravičenec mora v izvajanje operacije PAS vključiti pri

pasmah:

• belokranjska pramenka najmanj 3 živali;

• istrska pramenka najmanj 3 živali;

• drežniška koza najmanj 3 živali;

• kokoši najmanj 30 živali;

• ostalih vrst živali najmanj 1 GVŽ.

• Plačilo za izvajanje operacije PAS se lahko uveljavlja samo za 

avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, ki so vpisane v 

izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oz. registre ali 

evidence porekel. Ti podatki se za avtohtone in tradicionalne 

pasme goveda in konjev preverjajo po stanju na dan 1. 2. 

tekočega leta, za prašiče, ovce, koze in kokoši pa glede na stanje 

1 dan pred oddajo zbirne vloge.

• Število živali posamezne vrste domačih živali, vključene v 

operacijo PAS v letu vstopa v to operacijo, mora biti v reji 5 let od 

vstopa v operacijo, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z 

živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste.

• Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je 

upravičenec vključil v operacijo PAS v letu vstopa v to operacijo, 

se lahko število v to operacijo vključenih živali te vrste v okviru 

obstoječe obveznosti skupno zmanjša za največ 10 %, vendar po 

zmanjšanju stalež avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih 

živali ne sme biti manjši od vstopnega praga števila živali.



• Če 1 žival posamezne vrste pomeni več kot 10 % 

vseh živali te vrste, vključenih v obveznost za 

operacijo PAS, se vključeno število živali te vrste v 

tekočem letu glede na leto vstopa v to operacijo 

lahko zmanjša za 1 žival. Za število živali posamezne 

vrste, ki je v tekočem letu vključeno v operacijo PAS, 

se šteje število živali, ki je na KMG za tekoče leto 

ugotovljeno z upravnim pregledom števila živali te 

vrste oz. s pregledom števila živali te vrste na kraju 

samem.

• V obdobju, ko so živali določene vrste domačih živali, 

ki jih je upravičenec vključil v operacijo PAS na paši 

na planini ali skupnem pašniku, ali gre žival na sejem 

ali razstavo ali se živali premakne na pašo na drugo 

gospodarstvo znotraj KMG in se premik živali sporoči 

v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in 

registracijo goved, drobnice in kopitarjev, se za te 

živali šteje, da ne zmanjšujejo števila živali te vrste 

na osnovnem KMG.

• Operacija PAS se izvaja na območju celotne RS.

Višina plačila za izvajanje operacije PAS znaša za:

• avtohtone pasme: 168,79 €/GVŽ letno;

• tradicionalne pasme: 112,52 €/GVŽ letno.

Predvidena 

posodobitev!



Za operacijo SOR velja, da:

• se mora vsako leto izvajati na delu površin, lahko na 

delu GERK;

• se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja 

obveznosti lahko spreminja;

• se izvaja na območju celotne RS;

• obtežba z živino ni relevantna.

Operacija Lokalne sorte (SOR)

1. deklaracije za mineralna gnojila in FFS ter račune o 

nakupu mineralnih gnojil in FFS;

2. razen za trajne nasade, ki so bili vzpostavljeni pred 

letom vlaganja zahtevka, mora upravičenec na KMG 

hraniti, če se v letu vlaganja zahtevka uporabljajo:

• kupljeno seme oziroma sadike: račune, s katerih mora 

biti razviden nakup semena oz. sadik lokalnih sort 

kmetijskih rastlin, in uradne etikete ali etikete oz. potrdila 

dobavitelja, s katerimi so opremljeni ta semena oz. 

sadike ob nakupu;

• lastno pridelano seme oz. sadike: dokazila iz prejšnje 

alineje o prvem nakupu semena oz. sadik in kopije 

zbirnih vlog, iz katerih mora biti razvidno, da se je v času 

od prvega nakupa semena ta sorta pridelovala na KMG.

Na KMG je treba hraniti

• Vrsta rabe: »1100 – njive«, »1160 – hmeljišče«, »1161 –

hmeljišče v premeni«, »1190 – rastlinjak«, »1221 –

intenzivni sadovnjak«, »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, 

»1230 – oljčnik« in »1211 – vinograd«.

• KMRS: šifranta vrst oz. skupin kmetijskih rastlin in 

pomoči.

Na podlagi podatkov iz RKG se v skladu z uredbo IAKS za 

tekoče leto, površina lokalnih sort v trajnem nasadu izračuna 

po naslednji formuli: 

površina lokalnih sort = (površina GERK x število sadik lokalnih 

sort) / število vseh sadik v trajnem nasadu.

Na isti površini GERK lahko upravičenec, odvisno od vrste 

posevka, uveljavlja plačilo za operacijo SOR samo enkrat, 

in sicer za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.

Višina plačila za izvajanje operacije SOR znaša za: 

• avtohtone sorte: 181,60 €/ha letno

• tradicionalne sorte: 136,20 €/ha letno

Upravičenec mora pridobiti dovoljenje za gojenje lokalnih 

sort konoplje oz. maka v skladu s pravilnikom, ki ureja 

pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in 

maka.



Hvala za pozornost


