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Shema za podnebje in okolje (SOPO) 
 
 
Z novim Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027 bo uvedena nova podpora SOPO - 
shema za podnebje in okolje. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 1 ha 
kmetijskih površin, so upravičeni do dohodkovne podpore za trajnost ter so aktivni kmetje. Gre za 
sheme, ki so zahtevnejše od pogojenosti in se razlikujejo od obveznosti KOPOP. V okviru sheme SOPO 
bo Slovenija izvajala 11 shem. Kmetje se prostovoljno odločijo, katero shemo ali sheme bodo izvajali v 
posameznem letu. Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete 
obveznosti in znaša določen odstotek višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Izjemi sta 
shemi Zaplate neposeljenih tal za poljskega škrjanca in Varstvo gnezd pribe. V nadaljevanju vam bomo 
predstavili pogoje in obveznosti posameznih shem.   
 
V sklopu travinja se bodo kmetje lahko vključili v naslednje sheme:  
 
1. Ekstenzivno travinje 
Upravičenec mora v shemo vstopi z vsem travinjem na kmetijskem gospodarstvu. Povprečna letna 
obtežba na kmetijskem gospodarstvu mora biti med 0,2 do 0,9 GVŽ/ha. Če se izvaja košnja travinja je 
obvezno spravilo, mulčenje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljena uporaba mineralnih gnojil,  
fitofarmacevtskih sredstev in  organskih gnojil iz drugega kmetijskega gospodarstva. Upravičenec mora 
voditi evidence o delovnih opravilih in evidence o nanosu organskih in mineralnih gnojil.  
 
2. Tradicionalna raba travinja  
Izvaja se le na območju Slovenije izven območij Natura 2000. Shema je namenjena za kmetije z obtežbo 
višjo od 0,9 GVŽ/ha. V shemo se vključijo posamezni deli površin trajnega travinja, za katere bo 
določena maksimalna dvakratna oziroma trikratna raba travinja. Na posamezni površini upravičenec 
lahko izvaja število rab travinja, ki je nižje ali enako maksimalnemu številu rab, ki bo določeno za 
območje na katerem travnik leži. Celoten delež travinja v shemi ne bo smel presegati 20 % trajnega 
travinja na kmetijskem gospodarstvu. V primeru košnje travinja je obvezno spravilo, mulčanje ni 
dovoljeno. Paša je dovoljena le jeseni in se šteje kot ena raba travinja. Na travinju vključenem v shemo 
je dovoljena uporaba največ 40 kg N/ha iz organskih gnojil. Uporaba mineralnega dušika in 
fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena. Upravičenec mora voditi evidenco o delovnih opravilih in 
evidence o nanosu živinskih in mineralnih gnojil. 
 
 
 



3. Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak 
Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja pri čemer se tekoča organska gnojila na površino 
nanaša s pomočjo vlečnih cevi ali vlečnih sani ali z vnosom gnojil neposredno v tla. Uporaba opreme z 
razpršilno ploščo ni dovoljena.  
 
Naslednje navedbe so skupne tako za travinje, njive ter trajne nasade. Shema se izvaja se na območju 
celotne RS, razen na najožjih vodovarstvenih območjih. Obtežba z živino ni relevantna. Letni vnos 
dušika iz organskih gnojil na hektar posamezne enote rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 
vrednosti, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov. Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni 
kmetijskega gospodarstva ne sme presegati vrednosti, določenih v skladu s predpisi, ki reja varstvo 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Shema zahteva vodenje evidenc o delovnih 
opravilih in evidence o uporabi organskih in mineralnih gnojil.  
 
4. Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka 
Uporablja se krmne dodatke za zmanjšanje emisij metana pri reji živali ali mineralna gnojila, ki 
vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje emisij 
amonijaka, didušikovega oksida. Omenjena shema se bo izvajala na območju celotne Republike 
Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih od leta 2024 na travinju, njivah in trajnih nasadih.  
 
V sklopu njiv se bodo kmetje lahko vključili v naslednje sheme:  
 
1. Naknadni posevki in podsevki  
Izvaja se na ornih površinah na območju celotne Republike Slovenije. Kot naknadni posevek se bo 
upoštevala mešanica vsaj dveh neprezimnih ali prezimnih kmetijskih rastlin ali neprezimen medovit 
posevek. Naknadni posevki morajo biti z zelenim pokrovom prisotni na ornih površinah od 15.8 do 
15.10 tekočega leta oziroma v primeru, da gre za naknadni posevek, ki je mešanica dveh prezimnih 
kmetijskih rastlin od 1.9 do 30.10 tekočega leta. Krmne rastline se lahko uporablja v proizvodnje 
namene, če se zagotovi zeleni pokrov površine v predpisanem minimalnem obdobju prisotnosti. Na 
površinah vključenih v ukrep ni dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Obtežba z živino ni 
relevantna. Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.  
 
2. Ozelenitev ornih površin prek zime 
Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih. Tla 
morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. novembra tekočega leta do najmanj 15. februarja 
naslednjega leta. Uporaba herbicidov na površinah vključenih v shemo ni dovoljena. Za ozelenitev 
ornih zemljišč se upošteva mešanica vsaj dveh prezimnih kmetijskih rastlin. Obdelava ozelenjenih 
njivskih površin je dovoljena po 15. februarju naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov za 
uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena. Po tem datumu se zeleni pokrov lahko uporabi za 
proizvodne namene. Zeleni pokrov se mora do setve glavne kmetijske rastline podorati ali zmulčati in 
se ne sme koristi kot glavni posevek. Obtežba z živino ni relevantna. Upravičenec mora voditi evidence 
o delovnih opravilih.  
 
3. Konzervirajoča obdelava tal  
Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije. Gre za minimalno obdelavo tal z vlečenimi pasivnimi 
stroji za konzervirajočo obdelavo tal oziroma obdelavo tal z gnanimi stroji ali drugo ustrezno 
mehanizacijo za konzevirajočo obdelavo tal, pri čemer oranje ni dovoljeno. Shema se izvaja le za 
obdelavo tal za glavno kmetijsko rastlino. Uporaba herbicidov je dovoljena le enkrat. Obtežba z živino 
ni relevantna. Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.  
 
 
 



4. Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca 
Shema se izvaja na območju pojavljanja poljskega škrjanca na območjih Goričko, Pomurska raven, 
Dravsko -Ptujsko-Središko polje, Ljubljanska kotlina, Krško brežiško polje in Ljubljansko barje. Spodbuja 
puščanje zaplat neposejanih tal na ornih zemljiščih zasajenimi s strnimi žiti, oljno ogrščico, deteljam, 
inkarnatko ali deteljnotravno mešanico. Na ornih zemljiščih je potrebno zagotoviti več zaplat 
neposejanih tal, predpisane velikosti. Glede na velikost površine je določeno število in velikost zaplat.  
Obtežba z živino ni relevantna.  
 
5. Varstvo gnezd pribe 
Izvaja se le na določenih območjih Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Ljubljanskega barja. Lokacije 
gnezda bodo določene na podlagi spremljanja vedenja odraslih prib. Na označenih delih njive do 
določenega datuma ne bodo dovoljena dela s traktorjem, mehanizacijo. Na ostalih delih njive bodo 
dela lahko potekala normalno. Obtežba z živino ni relevantna. Ostali pogoji in zahteve so enake kot pri 
shemi na travinju. 
 
6. Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak  
V primeru njiv se tekoča organska gnojila nanese z napravo za direkten vnos ali napravo za nanos 
neposredno na površino tal. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena. Ostali pogoji in zahteve 
so enake kot pri shemi na travinju. 
 
7. Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov 
Za omenjeno shemo veljajo isti pogoji ter zahteve kot na travinju.  
 
V sklopu trajnih nasadov se bodo kmetje lahko vključili v naslednje sheme:  
 
1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih  
Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, v intenzivnih sadovnjakih, vinogradih in oljčnikih. V 
trajnem nasadu se morata izvajati vsaj dve od sledečih treh zahtev:  
-zagotoviti življenjski prostor za koristne organizme (število življenjskih prostorov odvisno od velikosti 
nasada) 
-izvajanje košnje ali mulčenja zelenega medvrstnega pasa in brežine teras pod zahtevanimi pogoji 
-vzpostavitev cvetočega pasova ali privabilnih posevkov na robu trajnih nasadov, ki morajo 
predstavljati vsaj 5% površine trajnega nasada.  
Obtežba z živino ni relevantna. Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih.  
 
2. Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih  
Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, na delu površin v intenzivnih sadovnjakih, vinogradih 
in oljčnikih. Za gnojenje trajnih nasadov se lahko uporabljajo le organska gnojila. Kot izpolnjevanje 
zahteve se šteje tudi popolna opustitev gnojenja. Obtežba z živino ni relevantna. Upravičenec mora 
voditi evidenco o uporabi mineralnih in organskih gnojil na kmetiji.  
 
3. Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpustu v zrak v hmeljišču  
V primeru hmeljišč zadelava gnojevke, gnojnice in gnoja v tla takoj oziroma najpozneje 24 ur po 
aplikaciji v hmeljišče. Zadelava v tla poteka s kultivatorjem oziroma zaoravanjem ali obsipavanjem 
hmelja. Tekoča organska gnojila se nanašajo z napravo za direkten vnos, napravo za nanos na površino 
ali v hmeljišču ali z uporabo posebej prilagojenih razpršilcev za nanašanje tekočih organskih gnojil. 
Uporaba opreme z razpršilo ploščo ni dovoljena.  Ostali pogoji oziroma obveznosti so iste kot pri shemi 
na travinju.  
 
4. Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov v hmeljišču  
Za omenjeno shemo veljajo isti pogoji ter zahteve kot na travinju. 
 



Povzeto po: Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (28.9.2022) 

 
Pripravila: Barbara Kralj, mag. kmet. 


