Priloga KK
Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi znašajo za:
osnovne zahteve:
OSN1: Upravičenec mora opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 4 ure letno: ___ EUR/KMG.
OSN2: Upravičenec mora v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja iz 15. člena Uredbe
1305/2013/ES: ___ EUR/KMG.
OSN3: Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo
pri ukrepu KOPOP. Pri tem uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih opravilih«: ___ EUR/KMG.
OSN4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena: ___ EUR/KMG.
dodatne zahteve:
TRZ1: Analiza krme in računanje krmnih obrokov za govedo in/ali drobnico: ___ EUR/ha.
TRZ2: Ekstenziviranje reje najmanj enkratna raba letno (košnja in spravilo ali paša), količina uporabljenega dušika iz organskih
gnojil ne sme presegati 140 kg/ha letno, uporaba gensko spremenjene krme pri travojedih živalih ni dovoljena, pri govedu, konjih in
drobnici dokup močne krme ne sme presegati 700 kg/GVŽ letno, pri prašičih 1.200 kg/GVŽ letno pri sistemu pitanja in 2.000
kg/GVŽ letno pri zaključeni reji, pri perutnini 6.500 kg/GVŽ letno): ___ EUR/ha.
TRZ3: Poleg organskih gnojil iz lastnega kmetijskega gospodarstva, se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki
pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES: ___ EUR/ha.
TRZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak najmanj enkrat v koledarskem letu:
nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s pomočjo vlečnih cevi ali sani ali takojšnja inkorporacija: ___ EUR/ha.
TRZ5: Prepoved kemičnega zatiranja ščavja s škropljenjem povprek: ___ EUR/ha.
TRZ6: Spravilo mrve s travinja: ___ EUR/ha.
TRZ7: Opustitev silaže: ___ EUR/ha.
TRZ8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje
leto, znaša 5 do 10% površine travnika (če je GERK velik 10 ha ali več, strnjen nepokošen pas ne sme obsegati več kot 1 ha in je
lahko v dveh delih): ___ EUR/ha.
Najvišji zneski plačil, ki jih je mogoče pridobiti za izvajanje ukrepa KOPOP so določeni v Prilogi I Uredbe 1305/2013/ES.
Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetijskih zemljišč, vključenih v dodatne zahteve, presega 100 ha, se znesek plačil za
te zahteve zniža za 50% za tiste površine, ki presegajo 100 ha.
Podpora se financira iz javnih sredstev, pri čemer se do 75% sredstev sofinancira iz EKSRP in vsaj 25% iz proračuna RS.

