PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Posestvo Passero je vkljuèeno v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja:
KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAÈILA (UKREP 10):
Cilj: Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišèi gospodarila na naèin, ki zmanjšuje negativne
vplive kmetovanja na okolje.
Upravièenci: Upravièenci do plaèil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vkljuèijo prostovoljno in v obdobju najmanj
pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.
Opis: Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih
sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z
vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. To niso dohodkovna
plaèila, ampak plaèila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi
plaèili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in
tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih
dobrin. Ukrep se izvaja prek v naprej doloèenih operacij, v katere se lahko vkljuèi kmetijsko gospodarstvo.Veèino
operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev. Doloèene operacije se lahko izvajajo na obmoèju celotne Slovenije,
nekatere pa so namenjene ciljnim obmoèjem kot so prispevna obmoèja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemnih voda iz Naèrta upravljanja voda ter obmoèja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Podpora: Podpora se izplaèuje v obliki plaèila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plaèila pri operacijah, ki so
namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi
prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plaèili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi
prevzete obveznosti.

PLAÈILA OBMOÈJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (UKREP 13):
Cilj Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišè, ohranjanje poseljenosti podeželskih obmoèij in
zagotavljanje javnih koristi na obmoèjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (obmoèja OMD).
Upravièenci: Plaèila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na obmoèjih OMD.
Opis Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na
obmoèju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh obmoèjih. Govorimo torej o
izravnalnem plaèilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k
ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih obmoèij ter
trajnosti rabi kmetijskih zemljišè. Ukrep se deli na tri podukrepe:
- Izplaèilo nadomestil v gorskih obmoèjih (podukrep 13.1),
- Izplaèilo nadomestil za druga obmoèja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
- Izplaèilo nadomestil za druga obmoèja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).
Slovenija je pri doloèitvi obmoèij OMD v okviru tega ukrepa uporabila obmoèja iz programskega obdobja 2007-2013. V
okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev obmoèij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne
omejitve.
Podpora: Podpora se izplaèa v obliki nepovratne finanène pomoèi, in sicer kot plaèilo na hektar. Pri doloèitvi letnega
plaèila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven obmoèij
OMD. Letno plaèilo se izraèuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.
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