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Zadeva: Podaljšanje roka setve in pokritosti tal za neprezimne posevke in spravilo posevka pri
setvi rastlin za podor v okviru ukrepa KOPOP

Zveza: Vaš dopis št. 330-1/2022-6 z dne 9. 8. 2022

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom št. 330-1/2022-6 z dne 9. 8. 2022 glede pobude za podaljšanje roka 
setve posevkov in pokritosti tal pri zahtevah »Neprezimni medonosni posevki« (POZ_NEP in 
VOD_NEP) in spravila pridelka pri zahtevah »Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje)«
(POZ_POD in VOD_POD) v okviru ukrepa KOPOP, odgovarjamo sledeče:

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in pla
čila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 
63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21, 197/21 in 20/22), (v 
nadaljevanju: uredba) je v okviru ukrepa KOPOP pri zahtevi POZ_NEP, ki se izvaja znotraj 
operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo in zahtevi VOD_NEP, ki se izvaja znotraj operacije 
Vodni viri, setev neprezimnih medonosnih posevkov treba opraviti najpozneje do 1. avgusta 
tekočega leta, tla pa morajo biti pokrita z neprezimnim medonosnim posevkom od 15. avgusta 
tekočega leta do 16. oktobra tekočega leta.

Ker je zaradi letošnjih izrednih sušnih razmer ovirana setev neprezimnih medonosnih 
posevkov, se pri zahtevah POZ_NEP in VOD_NEP za leto 2022 rok setve teh posevkov 
izjemoma podaljša iz 1. avgusta 2022 na 1. september 2022, začetek roka, ko morajo 
neprezimni medonosni posevki pokrivati njivske površine, pa iz 15. avgusta 2022 na 
15. september 2022.
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Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_NEP in VOD_NEP setve ni
uspelo opraviti do predpisanega roka iz prvega odstavka 35. člena in prvega odstavka 92. 
člena uredbe, to je do 1. avgusta 2022, ali pa kljub opravljeni setvi ni zagotovljena ustrezna 
70 % pokritost tal z neprezimnimi medonosnimi posevki, lahko:

uveljavljajo primer višje sile v skladu z »Navodili za uveljavljanje primera višje sile zaradi –
suše  v  l e t u  2 0 2 2 « ,  k i  s o  d o s t o p n a  n a  s p l e t n i  s t r a n i  A R S K T R P  
(https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/) ali
opravijo setev (ali ponovno setev) neprezimnih medonosnih posevkov v podaljšanem roku, –
to je do 1. septembra 2022, pri čemer morajo neprezimni medonosni posevki pokrivati 
njivske površine od 15. septembra 2022.

Upravičencem ukrepa KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_NEP in VOD_NEP setve ni uspelo 
opraviti do 1. avgusta 2022, ali pa kljub opravljeni setvi ni bila zagotovljena ustrezna 70% 
pokritost tal z neprezimnimi medonosnimi posevki, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, če bodo setev (ali ponovno setev) opravili v podalj
šanem roku, to je do 1. septembra 2022. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi 
bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 
1. septembra 2022 (evidence o delovnih opravilih, računi in vse ostalo, kot velja sicer).

Pri zahtevah POZ_POD in VOD_POD je v skladu s prvim odstavkom 29. člena in prvim 
odstavkom 93. člena uredbe treba posevek pred setvijo naslednje kmetijske rastline, 
najpozneje pa do 15. novembra tekočega leta, podorati. Ker zaradi velikega pomanjkanja 
padavin tekom celotne vegetacije primanjkuje krme za živino, ki je zaradi katastrofalnih razmer 
niti ni mogoče dokupiti, se zaradi zagotavljanja prehranske varnosti pri zahtevah POZ_POD in 
VOD_POD v letošnjem letu izjemoma dovoli, da posevka ni treba podorati, ampak se lahko 
izvede spravilo pridelkov za krmo s površin, ki so vključene v ti dve zahtevi, se pa v tem 
primeru plačilo zniža za strošek podora posevka.

Lepo pozdravljeni.

   Branko Ravnik
      v.d. generalnega direktorja

V vednost:
- Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
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