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Zadeva: Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru 
ukrepa KOPOP

Zveza: Vaš dopis št. 330-26/2010/52 z dne 30. 9. 2021

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom št. 330-26/2010-52 z dne 30. 9. 2021 glede pobude za podaljšanje 
roka setve posevkov in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa 
KOPOP, odgovarjamo sledeče:

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in 
plačila 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 in 26/21) je v okviru ukrepa 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) pri zahtevi »POZ_ZEL: 
Ozelenitev njivskih površin«, ki se izvaja znotraj operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo (v 
nadaljevanju: POZ_ZEL) in zahtevi »VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin«, ki se izvaja znotraj 
operacije Vodni viri (v nadaljevanju: VOD_ZEL), setev prezimnih posevkov treba opraviti 
najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, tla pa morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od
15. novembra tekočega leta do najmanj 15. februarja naslednjega leta.

Letošnje vremenske razmere so ponovno vplivale na podaljšanje vegetacije nekaterih 
posevkov, zlasti še koruze, tako za zrnje kot tudi silažo. Po podatkih Agencije RS za okolje 
(http://arso.gov.si/) je bil na državni ravni maj 2021 hladnejši od majskega povprečja obdobja 
1981–2010, povprečna majska temperatura je bila povsod nižja od normale. Padlo je 214 % 
toliko padavin kot normalno, sonce pa je sijalo le 82 % toliko časa kot normalno. Za posevke 
neugodne vremenske razmere so se nadaljevale z vročim in suhim poletjem, ki je prav tako 
oviralo razvoj in rast rastlin, ki se je spet začela po padavinah v začetku jeseni. Večina hibridov 



koruze za pridelavo zrnja je zato še zelenih, storži so v voščeni zrelosti, zrnje se še polni in ni 
dozorelo. Zamika se tudi žetev silažne koruze.
Ker so nastale razmere vplivale na pridelovalno sezono nekaterih posevkov, zlasti koruze (tako 
za zrnje kot tudi silažo), se je poleg zakasnele setve podaljšalo tudi obdobje spravila teh 
posevkov in s tem posledično tudi setev prezimnih posevkov. Zato se pri zahtevah POZ_ZEL in 
VOD_ZEL za leto 2021 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša iz 25. oktobra 2021 na 
15. november 2021, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa iz 
15. novembra 2021 na 5. december 2021.

Izjema velja za občine, ki jih navajate v dopisu, in sicer:

– KGZ Celje: Braslovče, Dravograd, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor, Žalec;

– KGZ Ljubljana: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, 
Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Log Dragomer, Litija, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Mestna občina Ljubljana, Moravče, Ribnica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, 
Vodice, Vrhnika;

– KGZ Maribor: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na 
Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj, Starše;

– KGZ Murska Sobota: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske 
Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej;

– KGZ Ptuj: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv, Jurij 
v Slovenskih goricah, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, 
Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti 
Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, 
Sv. Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale.

Upravičencem do plačil za ukrep KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ne 
bo uspelo opraviti do 25. oktobra 2021, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v 
primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 
15. novembra 2021 (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot 
velja sicer).

Lepo pozdravljeni.

   Branko Ravnik
      v.d. generalnega direktorja

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