
 

Priloga 1 
 
 
Metodologija za določitev višine nadomestila 
 
Razlike v dohodku zaradi omejitev pri pridelavi na vodovarstvenih območjih se ocenjujejo na 
ravni kmetijskega gospodarstva kot celote ob upoštevanju lastnosti tal ter specifičnih 
proizvodnih, tehnoloških in prostorskih danosti kmetijskega gospodarstva. 
 
Razlika v dohodku kmetijskega gospodarstva se oceni na podlagi primerjave modelno 
izračunanega dohodka kmetijskega gospodarstva ob predpostavki obstoječe strukture 
proizvodnje in uporabi konvencionalnih tehnologij na eni strani ter modelno izračunanega 
dohodka kmetijskega gospodarstva pri spremenjenih tehnologijah pridelave, ki so posledica 
omejitev na delu kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju. Osnova za oceno razlik v 
dohodku predstavljajo modelne kalkulacije, ki so izdelane za tipične kmetijske kulture, in 
sicer ločeno po razredih tal in nadalje, ločeno za konvencionalne tehnologije in tehnologije, 
prilagojene omejitvam različnih režimov na vodovarstvenih območjih. Konvencionalne 
tehnologije, kot standard za primerjavo, so opredeljene ob upoštevanju vseh zahtev dobre 
kmetijske prakse in zahtev navskrižne skladnosti. 
 
Kot kriterij za oceno razlik v dohodku se upošteva: 
–  omejitve na vodovarstvenem območju (režim vodovarstvenega območja), 
–  skupna površina kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu po vrstah rabe 

(njive-poljščine, njive-vrtnine, trajni nasadi, trajno travinje), 
–  površina kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju po vrstah rabe in po 

razredih tal, 
–  setvena sestava (kolobar) po vrstah rabe, 
–  število GVŽ po vrstah živali. 
 
Metoda ocene temelji na točkovanju razlik ob upoštevanju specifičnih razmer na kmetijskem 
gospodarstvu. Število točk, preračunano na hektar kmetijskih zemljišč na najožjem 
vodovarstvenem območju in izraženo v EUR, predstavlja višino nadomestila. 
 
Osnovna informacija o lastnostih tal je digitalna karta talnega števila, ki je objavljena na 
spletni strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo. Digitalna karta talnega števila vsebuje 
vrednost talnega potenciala, in sicer v razponu od 7 do 100 točk. Ob izdelavi karte talnega 
števila je bilo postavljenih pet razredov talnega števila : do 25, 26–39, 40–57, 58–75 ter 76 in 
več. Večje število pomeni tla z boljšimi talnimi lastnostmi oziroma tla z večjim pridelovalnim 
potencialom. 
 
Celotna metodologija, ki jo je izdelal Kmetijski inštitut Slovenije, bo objavljena do 31. 
decembra 2011 na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/ 


