
PODROBNEJŠA NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE PODPORE ZA ZELENJADNICE ZA 

LETO 2019 

 

 

Namen ukrepa 

 

Z ukrepom se sledi cilju Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva 

do leta 2020 – »Zagotovimo si hrano za jutri«. Sektor pridelave zelenjave se sooča s težavami zaradi 

nizke konkurenčnosti pridelave. 

 

Upravičenci, pogoji in zahteve 

 

Upravičenci do plačila so nosilci KMG, ki: 

• pridelujejo zelenjadnico ali zelenjadnice: brokoli, cvetača, čebula, česen, črni koren, drobnjak, 

endivija, feferoni, fižol, hren, jajčevci, vrtne buče oziroma bučke (jedilne) (in tudi navadna buča 

(jedilna)), kitajsko zelje, kolerabica, korenček in korenje, kumare in kumarice, motovilec, ohrovt 

(brstični, glavnati, listnati), sladka paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, por, radič, rdeča pesa, 

redkvica, rukola, sladki krompir, solata, šalotka, špinača, topinambur, vrtna kreša, repa, zelena 

(belušna, gomoljna), zelje (rdeče, belo), zimski luk, bob, čičerika, leča, blitva, redkev (razen oljna 

redkev), šparglji, artičoka, kardij, rabarbara, grah, lubenice, melone, sladki komarček, regrat. 

NOVOST 2019: sladka koruza ni več upravičena; 

• zelenjadnico/e pridelujejo na prostem (rabe: 1100, 1161, 1180) ali v zavarovanem prostoru (raba 

1190); 

• skupna ugotovljena površina, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice (v nadaljevanju: PVP-

ZL), znaša vsaj 0,3 ha; 

• najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva, za katero se uveljavlja 

neposredna plačila, znaša najmanj 1 ha; 

• najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja PVP-ZL znaša 

vsaj 0,1 ha; 

• upoštevajo povprečno gostoto setve/sajenja zelenjadnic; 

• NOVOST 2019: Spremenil se je pogoj glede zagotovitve minimalnega obdobja prisotnosti 

zelenjadnic in posledično način prijave v zbirni vlogi. Ena ali več vrst zelenjadnic, za katere se 

uveljavlja podpora za PVP-ZL, morajo biti na površini prisotne najmanj 60 dni nepretrgoma ali v 

največ dveh delih (v tem primeru mora biti skupni seštevek dni obeh delov najmanj 60 dni), in 

sicer znotraj obdobja, ki se prične z dnem, ko vlagatelj odda ZV za leto 2019, in se zaključi 

15. oktobra 2019. 

 

Obdobje prisotnosti zelenjadnice na površini pomeni posejano ali posajeno zelenjadnico, zato se 

prvi dan štetja prisotnosti prične s setvijo ali sajenjem zelenjadnic. Če je bila zelenjadnica 

posajena oz. posejana pred oddajo zbirne vloge, se za prvi dan prisotnosti šteje datum oddaje 

zbirne vloge. Zato je pomembno, da vlagatelji, ki so setev oziroma sajenje zelenjadnic opravili 

pred pričetkom subvencijske kampanje, ne odlašajo z oddajo zbirne vloge za leto 2019. Če se 

minimalno 60-dnevno obdobje prisotnosti zagotavlja v dveh delih, je skrajni rok setve ali sajenja 

druge zelenjadnice za drugi del obdobja 30. september 2019. Prisotnost zelenjadnice se zaključi z 

datumom začetka spravila zelenjadnice (npr. solata, zelje,…) oziroma z datumom zaključka 

spravila, če gre za pobiranje plodov (paradižnik, paprika, …) ali le delov zelenjadnice, pri čemer 

mora biti zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti. 

 
Pri vnosu zbirne vloge se datum prisotnosti zelenjadnice obvezno navede na novem obrazcu 
»Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, in sicer se v ta obrazec vpiše: podatke o bloku in 
GERK-u, vrsta zelenjadnice, površina zelenjadnice, podatek o datumu setve ali saditve, ali gre za 
setev ali saditev in predviden datum spravila. Obdobje prisotnosti za posamezno zelenjadnico, 
ki ga na ta obrazec navede vlagatelj, se šteje kot obdobje obvezne prisotnosti zelenjadnice, 
ki traja najmanj 60 dni. Torej, če bo vlagatelj v tem novem obrazcu navedel, da ima na 



površini prisotno posamezno zelenjadnico 80 dni, to pomeni, da je obdobje obvezne 
prisotnosti navedene zelenjadnice 80 dni. Pregledi na kraju samem se bodo izvajali znotraj 
navedenega obdobja prisotnosti zelenjadnice (od datuma setve/sajenja do predvidenega 
datuma spravila, ki ga vlagatelj vpiše v obrazec). Če kontrolor pri pregledu na kraju samem 
ugotovi, da zelenjadnica, prijavljena za PVP-ZL ni prisotna na površini v obdobju, ki ga je navedel 
vlagatelj, se to šteje za neizpolnjevanje pogojev oz. gre za t.i. »čezmerno prijavo«, ki se 
sankcionira. Če vlagatelj po oddaji zbirne vloge spremeni ali načrtuje spremeniti vrsto zelenjadnice 
oziroma datume setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki jih je prvotno navedel v obrazec, 
mora spremembe sporočiti agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov, ki jih je prvotno navedel. Na 
ta način želimo zagotoviti, da napovedana pridelava odraža stanje na terenu. Opozarjamo, da se 
spremembe, ki jih vlagatelj sporoči agenciji po najavi pregleda na kraju samem, ne upoštevajo. 

Če vlagatelj uveljavlja podporo PVP-ZL, za zelenjadnice, ki so na kmetijski površini v času izven 
obdobja od 7. maja. 2019 do 31. julija. 2019 (diverzifikacijsko obdobje) ter je vlagatelj hkrati 
zavezanec za diverzifikacijo kmetijskih rastlin iz zelene komponente in/ali ima obveznost za ukrep 
KOPOP POZ_KOL: Petletni kolobar (v nadaljevanju: POZ_KOL) oziroma ukrep ekološko 
kmetovanje (v nadaljevanju: ukrep EK), mora na zbirno vlogo navesti tudi kmetijsko rastlino, ki jo 
goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju (od 7. maja. 2019 do 31. julija. 2019) oziroma do 
tehnološke zrelosti.  

Novosti pri prijavi so torej sledeče: 

• Na kmetijski površini, s katero vlagatelj uveljavlja PVP-ZL, se lahko kot glavni posevek prijavi 

zelenjadnica, čeprav je na kmetijski površini delno ali v celoti izven diverzifikacijskega obdobja (od 

7. maja do 31. julija 2019). Vendar se ta zelenjadnica ne šteje za kmetijsko rastlino za namen 

izpolnjevanja diverzifikacije kmetijskih rastlin iz zelene komponente oziroma za izpolnjevanje 

obveznosti za ukrep KOPOP POZ_KOL in se ne upošteva za plačilo za ukrep EK; 

• Če je vlagatelj zavezanec diverzifikacijo kmetijskih rastlin in hkrati uveljavlja PVP-ZL izven 

diverzifikacijskega obdobja, mora za površino, za katero uveljavlja tudi PVP-ZL, na zadnji strani 

zbirne vloge navesti kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju, in 

sicer navede BLOK_ID, GERK-PID, domače ime GERK-a, šifro in ime kmetijske rastline, površino 

kmetijske rastline v arih ter navede, da gre za izpolnejvanje diverzifikacije. Naj spomnimo, da ste 

zavezanci za diverzifikacijo vsi, ki imate v uporabi več kot 10 ha ornih površin.  

• Če ima vlagatelj obveznost za izvajanje obvezne zahteve za ukrep KOPOP POZ_KOL in hkrati 

uveljavlja vlogo za izplačilo PVP-ZL, za zelenjadnice, ki so na kmetijski površini izven 

diverzifikacijskega obdobja, mora na zbirno vlogo pod opombe navesti tudi kmetijsko rastlino, ki jo 

goji na tej površini v obdobju od 7. maja do 31. julija oziroma do tehnološke zrelosti. Ta kmetijska 

rastlina se upošteva za izpolnitev obveznosti za  ukrep KOPOP: POZ_KOL. Pod opombe mora na 

zadnji strani zbirne vloge navesti kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini v obdobju od 7. maja 

do 31. julija oziroma do tehnološke zrelosti, in sicer navede BLOK_ID, GERK-PID, domače ime 

GERK-a, šifro in ime kmetijske rastline ter površino kmetijske rastline v arih ter poda  zahtevek 

POZ_KOL za to rastlino; 

• Če ima vlagatelj  obveznost  za izvajanje ukrepa EK in hkrati uveljavlja vlogo za izplačilo podpore 

za zelenjadnice, ki so na kmetijski površini izven obdobja od 7. maja do 31. julija oziroma do 

tehnološke zrelosti, mora na zbirno v pod opombe navesti tudi kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej 

površini v diverzifikacijskem obdobju. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izplačilo za ukrep EK. 

Pod opombe mora na zadnji strani zbirne vloge navesti kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini 

v diverzifikacijskem obdobju, in sicer navede BLOK_ID, GERK-PID, domače ime GERK-a, šifro in 

ime kmetijske rastline, površino kmetijske rastline v arih ter poda zahtevek EK. 

 

Prav tako je treba upoštevati sledeča pravila: 

• Nosilec KMG ni upravičen do PVP-ZL za površine mešanih posevkov zelenjadnic in drugih 

kmetijskih rastlin; 

• Za isto kmetijsko površino za tekoče leto ni možno uveljavljati podpore za zelenjadnice in hkrati 

podporo za strna žita. 

 
 



Primer prijave zelenjadnic na zbirni vlogi: 

1.korak:  

Vlagatelj na »Geoprostorskem obrazcu« prijavi glavni posevek. V primeru prijave enoletnih zelenjadnic 
navede šifro kmetijske rastline 402, v primeru trajnic pa 703 (šparglji), 733 (artičoka) oziroma 734 
(rabarbara). Posamezne šifre v šifrantu kmetijskih rastlin, kot so bob (045), grah (044), motovilec 
(046), radič (047), rukola (048), so rezervirane samo za naknadne posevke za izpolnjevanje 
obveznosti površin z ekološkim pomenom (PEP) v okviru zelene komponente oziroma za 
izpolnjevanje obveznosti ukrepa KOPOP. V kolikor želite omenjene zelenjadnice prijaviti za PVP-ZL, 
to storite tako, da uporabite skupno šifro 402 (ali šifre za prej omenjene trajnice t.j. 703, 733, 734). 
Treba je označiti tudi uveljavljanje podpore za zelenjadnice (ZL) - zahtevek. Ta obrazec se napolni 
samodejno, tako kot prejšnja leta. Gre za grafično prijavo rastline pod šifro 402-zelenjadnice. V kolikor 
prijavljate zelenjadnice na celotnem gerku, gre za površino gerka (ar), sicer je treba gerk grafično 
razdeliti na poljine, tako, da je površina, kjer se nahaja kmetijska rastlina, ki ni zelenjadnica (npr. 
poljščina), ločena od površine, kjer se nahajajo zelenjadnice. V tem delu ni sprememb, postopek 
prijave poteka tako, kot prejšnja leta. 

Geoprostorski obrazec: 
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-a 
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rabe 

Površin
a 
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2
) 
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S 
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na 
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a 
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(ZL, SŽ, PEP,  
AKT, 
DOD_NR, 
KOPOP, EK, 
OMD, 
PONO35, 
PONO 50) 

OOT
T 

123456  47  654321 Dol    1100 470 402 47   ZL / 

            

 

Skica v naravi: 

 
 

GERK: Dol 
Zelenjadnice 402 
Površina: 47 ar 

 

Zelenjadnice, za katere uveljavljate PVP-ZL,  je treba na geoprostorski obrazec vedno prijaviti kot 
glavni posevek, ne glede na to, v katerem obdobju je zelenjadnica prisotna na površini. To velja 
predvsem za tiste zelenjadnice, katerih tehnologija pridelave ne omogoča prisotnosti v 
diverzifikacijskem obdobju (7.5. – 31.7.), npr. česen.  

Pravila za diverzifikacijo se ne spreminjajo, še vedno velja, da je treba za izpolnejvanje obveznosti 
diverzifikacije na površini zagotoviti kmetijsko rastlino v obdobju od 5. maja do 31. julija 2019. Zato je 
za zavezance za diverzifikacijo pomembno, da v tem obdobju zagotovite na površini kmetijsko rastlino, 
ki se šteje za izpolnitev te obveznosti. Če pa  boste kot glavni posevek na geoprostorski obrazec 
prijavili zelenjadnico, ki se bo na površini z zahtevkom PVP-ZL nahajala izven tega obdobja (česen, 
radič, rukola,…), potem morate na zbirno vlogo pod proste opombe na zadnji strani zapisati vse 
podatke o lokaciji, površini in kmetijski rastlini, s katero želite izpolniti obveznost diverzifikacije. 
Kmetijska rastlina za ta namen ni nujno zelenjadnica, lahko je katerakoli rastlina, ki šteje za 
diverzifikacijo (izhaja iz šifranta kmetijskih rastlin). Enako velja za obveznosti KOPOP: POZ_KOL in 
ukrep EK, saj za izpolnitev obveznosti KOPOP: POZ_KOL in EK veljajo pravila, da morajo biti glavni 
posevki prisotni na površinah v času od 7. maja do 31. julija oziroma do  tehnološke zrelosti. 



Primer opombe za namen izpolnjevanja diverzifikacije: »na bloku ID 123456, na GERK-PID 654321 bo 
na 47 arih prisotna KMRS 801-ozimna pšenica v obdobju med 1. majem in 31. julijem 2019. Ta 
rastlina se šteje za diverzifikacijo.«  

Primer opombe za ukrep KOPOP:POZ_KOL: »na bloku ID 123456, na GERK-PID 654321 bo na 47 
arih prisotna KMRS 801-ozimna pšenica v obdobju med 1. majem in 31. julijem 2019, za katero 
podajam zahtevek POZ_KOL.« 

Primer opombe za ukrep EK: »na bloku ID 123456, na GERK-PID 654321 bo na 47 arih prisotna 
KMRS 801-ozimna pšenica v obdobju med 1. majem in 31. julijem 2019, za katero podajam zahtevek 
EK.« 

2. korak:  

Po izpolnjenem glavnem posevku na »Geoprostorskem obrazcu« morate za vse površine s KMRS 
402 izpolniti obrazec »Zelenjadnice«, kamor navedete vrsto in površino posamezne zelenjadnice. 
Obrazec je treba izpolniti vedno, kadar se prijavi šifra 402, ne glede na to, ali se za to površino 
uveljavlja PVP-ZL ali ne. Način izpolnjevanja tega obrazca je enak kot v preteklih letih. Gre za 
numerično prijavo površine, na kateri je prisotna posamezna vrsta zelenjadnice. 

Obrazec »zelenjadnice« na ZV 

BLOK_ID GERK-PID Domače ime 
GERK-a 

KMRS Prijavljena površina 
KMRS [ar] 

Zelenjadnica Površina zelenjadnice [ar] 

123456 654321  Dol  402  47  korenje  27 

123654  654123  Dol  402  47  solata  20 

Skica v naravi: 

 

 

Poljina 1: 

Korenje  

Površina: 27 ar 

 
 

Poljina 2: 

Solata 

Površina: 20ar 

 

3. korak:  

Za vse površine s šifro 402, za katere uveljavljate PVP-ZL, je treba izpolniti nov obrazec »Prijava 
zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje obveznosti vsaj 60-dnevne 
prisotnosti zelenjadnic. Gre za nov obrazec, na katerem je treba za zelenjadnice, ki ste jih prijavili v 2. 
koraku in za katere uveljavljate PVP-ZL, napisati datume setve ali sajenja in datume predvidenega 
spravila (to je datum začetka spravila zelenjadnice, če se ta pobira kot celotna rastlina (npr. solata, 
zelje), oziroma datum zaključka spravila, če se pobira le del zelenjadnice ali plodov (npr. paradižnik, 
paprika) in je zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti. Gre za nekakšen »načrt pridelave«. 
Obdobje, ki ga v novem obrazcu navede vlagatelj, se šteje kot obdobje obvezne prisotnosti 
zelenjadnice, ki traja najmanj 60 dni. Torej, če bo v ZV v tem novem obrazcu vlagatelj navedel, 
da prideluje zelenjavo 80 dni, potem se to obdobje šteje za obdobje obvezne prisotnosti 
navedene zelenjadnice, za katero uveljavlja PVP-ZL.  

Da bi prijavljen »načrt pridelave« odražal stanje na terenu, morate v primeru naknadne 
spremembe dopolniti zbirno vlogo in ustrezno popraviti datume oziroma vrste zelenjadnic, 
vendar je spremembe dovoljeno sporočiti le do tri dni pred potekom posameznega datuma, 
vsekakor pa pred najavo pregleda na kraju samem. Spremembe se torej sporočajo tudi po 
31.maju 2019. 

Če boste najmanj 60-dnevno prisotnost zelenjadnice na isti površini zagotavljali v dveh delih, morate 
na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« najprej navesti podatke za prvo obdobje in nato 
še za drugo (dodatno) obdobje. 
 
 



 

Obrazec »prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« na ZV (kot se natisne): 

    OBDOBJE PRISOTNOSTI ZELENJADNIC - GLAVNI POSEVEK DODATNO OBDOBJE 

BLOK_I
D 

GERK- 
PID 

Doma
če 
ime 

Površ
ina 
402 
ZL 
[ar] 

Zelenjad
nica 

Površina 
zelenjadnic
e [ar] 

Datum 
setve/ 
sajenja 

Setev/ 
sajenje 

Predviden 
datum 
spravila 

Zelenjad
nica 

Površina 
zelenjadnic
e [ar] 

Datum 
setve/ 

sajenja 

Setev/ 
sajenje 

Predviden 
datum 
spravila 

123456 654321 Dol 47  korenje  27 20.5.2019 setev 1.7.2019 radič 17 1.9.2019 sajenje 20.4.2020 

         endivja 10 15.8.2019 setev 15.9.2019 

123456 654321 Dol 47  solata  20 27.4.2019 setev 27.5.2019 zelje 20 1.6.2019 sajenje 30.9.2019 

 

Skica v naravi: 

- Prvo obdobje 
 
 

Poljina 1: Korenje  

Površina: 27 ar 

Setev: 20.5.2019 

Spravilo: 1.7.2019 

Prisotnost: 42 dni 

 
 

Poljina 2: Solata 

Površina: 20 ar 

Setev: 27.4.2019 

Spravilo: 27.5.2019 

Prisotnost: 30 dni 

 

- Drugo obdobje 
Poljina 1: radič 
Površina: 17 ar 
Setev: 1.9.2019 

Spravilo: 20.4.2020 
Prisotnost: 45 dni* 

Poljina 2: radič 
Površina: 10 

ar 
Setev: 

15.8.2019 
Spravilo: 

15.9.2019 
Prisotnost: 30 

dni 

Poljina 3: zelje 
Površina: 20 ar 

Saditev: 1.6.2019 
Spravilo: 30.9.2019 
Prisotnost: 122 dni 

*dnevi prisotnosti se štejejo od setve do 15. oktobra tekočega leta 

 

Za namen izvajanja 12 in 13 odstavek 11. Člena uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 
2019 so v nadaljevanju navedeni primeri prijav na zbirni vlogi za kombinacije zahtevkov PVP-ZL z 
ukrepom KOPOP oziroma ukrepom EK. 

1. primer: 

Upravičenec je vključen v ukrep KOPOP. V letu 2018 je uveljavljal zahtevo POZ_ZEL: Ozelenitev 
njivskih površin (v nadaljnjem besedilu: POZ_ZEL) za ozimno pšenico (šifra KMRS 801), v letu 2019 
pa bo na geoprostorskem obrazcu kot glavni posevek navedel zelenjadnico (šifra KMRS 402), ki jo bo 
posejal/posadil po spravilu ozimne pšenice (npr. 31. 7. 2019), in zanjo uveljavljal proizvodno vezano 
podporo za zelenjadnice (v nadaljnjem besedilu: podpora PVP-ZL). Zaradi izpolnjevanja obveznosti za 
zahtevo POZ_KOL: Petletni kolobar (v nadaljnjem besedilu: POZ_KOL), mora upravičenec pod 
opombe k zbirni vlogi navesti KMRS, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju oziroma do 
tehnološke zrelosti – v navedenem primeru je to ozimna pšenica in ji pripisati zahtevek POZ_KOL. Na 
ta način upravičenec z ozimno pšenico izpolni obveznost iz naslova zahteve POZ_KOL za leto 2019, 
do plačila za to zahtevo za ozimno pšenico za leto 2019 pa ni upravičen, ker je zanjo plačilo prejel že 
za zahtevo POZ_ZEL za leto 2018. Prav tako v okviru zahteve POZ_KOL za leto 2019 ni upravičen do 
plačila za zelenjadnico, ki jo poseje/posadi po spravilu ozimne pšenice, ker s to zelenjadnico ne izpolni 
obveznosti zahteve POZ_KOL, je pa za to zelenjadnico za leto 2019 upravičen do podpore PVP-ZL. 



Upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, za ozimno pšenico pridobi plačilo za njive-poljščine, ker je to 
KMRS, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke zrelosti, ni pa 
upravičen do plačila za ukrep EK za zelenjadnico, ki jo bo posejal/posadil po spravilu ozimne pšenice. 

2. primer: 

Upravičenec je vključen v ukrep KOPOP. V letu 2018 je uveljavljal zahtevo POZ_ZEL za prezimni 
posevek za motovilec (šifra KMRS 046). V letu 2019 bo na geoprostorskem obrazcu kot glavni 
posevek navedel zelenjadnico – motovilec (šifra KMRS 402) in uveljavljal podporo PVP-ZL. Gre za isti 
posevek motovilca. Upravičenec do plačila za ta motovilec (šifra KMRS 402) za zahtevo POZ_KOL za 
leto 2019 ni upravičen, ker je zanj (šifra KMRS 046) plačilo prejel že za zahtevo POZ_ZEL za leto 
2018, prav tako s tem motovilcem (šifra KMRS 402) ne izpolni obveznosti zahteve POZ_KOL, je pa za 
ta motovilec (šifra KMRS 402) upravičen do podpore PVP-ZL za leto 2019. 

Za leto 2019 upravičenec zbirno vlogo odda 1. 3. 2019, motovilec (šifra KMRS 402) pa bo pospravil 
10. 4. 2019. To pomeni, da je obdobje prisotnosti motovilca (šifra KMRS 402) 41 dni (od 1. 3. do 
10. 4. 2019), zato bo zaradi zagotovitve najmanj 60-dnevnega obdobja prisotnosti za namen podpore 
PVP-ZL upravičenec moral posejati/posaditi še drugo zelenjadnico. Upravičenec po spravilu motovilca 
11. 4. 2019 poseje riček (šifra KMRS 036). Zaradi izpolnjevanja obveznosti za zahtevo POZ_KOL, pa 
mora pod opombe k zbirni vlogi navesti KMRS, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju 
oziroma do tehnološke zrelosti (11. 4. 2019 do tehnološke zrelosti, to je 5. 8. 2019) – v navedenem 
primeru je to riček in mu pripisati zahtevek POZ_KOL. Na ta način upravičenec z ričkom izpolni 
obveznost iz naslova zahteve POZ_KOL za leto 2019 in je zanj tudi upravičen do plačila za to 
zahtevo. Upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, za riček pridobi plačilo za njive-poljščine, ker je to 
KMRS, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke zrelosti 
(11. 4. 2019 do tehnološke zrelosti, to je 5. 8. 2019). 

Upravičenec po spravilu rička, 5. 8. 2019, poseje repo, ki jo pospravi 15. 10. 2019, s čimer izpolni 
najmanj 60-dnevno obdobje prisotnosti za namen podpore PVP-ZL. Torej, upravičenec najmanj 60-
dnevno obdobje prisotnosti za namen podpore PVP-ZL izpolni s posevkoma motovilca (šifra KMRS 
402) in repe (šifra KMRS 402) in je zato za ta dva posevka upravičen do podpore PVP-ZL za leto 
2019, ne pa tudi do plačila za zahtevo POZ_KOL in za ukrep EK. 

3. primer: 

Upravičenec je vključen v ukrep KOPOP. V letu 2018 je uveljavljal zahtevo POZ_ZEL za radič (šifra 
KMRS 047). V letu 2019 bo na geoprostorskem obrazcu kot glavni posevek navedel zelenjadnico – 
radič (šifra KMRS 402) in uveljavljal podporo PVP-ZL. Gre za isti posevek radiča. Upravičenec do 
plačila za ta radič (šifra KMRS 402) za zahtevo POZ_KOL za leto 2019 ni upravičen, ker je zanj (šifra 
KMRS 047) plačilo prejel že za zahtevo POZ_ZEL za leto 2018, prav tako s tem motovilcem (šifra 
KMRS 402) ne izpolni obveznosti zahteve POZ_KOL, je pa upravičen do podpore za PVP-ZL za leto 
2019. 

Za leto 2019 upravičenec zbirno vlogo odda 1. 3. 2019, radič (šifra KMRS 402) pa bo pospravil 
10. 5. 2019. To pomeni, da je upravičen do podpore PVP-ZL, saj je najmanj 60-dnevno obdobje 
prisotnosti radiča (šifra KMRS 402) zagotovljeno. 

Po spravilu radiča (šifra KMRS 402) bo upravičenec posadil koruzo za zrnje (šifra KMRS 005). Zaradi 
izpolnjevanja obveznosti za zahtevo POZ_KOL, pa mora pod opombe k zbirni vlogi navesti KMRS, ki 
jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke zrelosti – v navedenem 
primeru je to koruza za zrnje in ji pripisati zahtevek POZ_KOL. Na ta način upravičenec s koruzo za 
zrnje izpolni obveznost iz naslova zahteve POZ_KOL za leto 2019 in je zanjo tudi upravičen do plačila 
za to zahtevo. Upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, za koruzo za zrnje pridobi plačilo za njive-
poljščine, ker je to KMRS, ki jo goji na tej površini v diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke 
zrelosti (11. 5. 2019 do tehnološke zrelosti), do plačila za radič (šifra KMRS 402) za ukrep EK pa ni 
upravičen. 

4. primer: 

Upravičenec je vključen v ukrep KOPOP. V letu 2018 je uveljavljal zahtevo POZ_ZEL za radič (šifra 
KMRS 047). V letu 2019 bo na geoprostorskem obrazcu kot glavni posevek navedel zelenjadnico – 
paradižnik (šifra KMRS 402) in uveljavljal podporo PVP-ZL. 



Upravičenec je za ta paradižnik za leto 2019 upravičen do plačila za zahtevo POZ_KOL, ukrep EK za 
vrtnine na prostem in podporo PVP-ZL, ker je to KMRS, ki jo upravičenec na tej površini goji v 
diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke zrelosti. 

V navedenem primeru upravičencu pod opombe k zbirni vlogi za ukrepa KOPOP in EK ni treba 
zapisati ničesar. 

5. primer: 

Upravičenec je vključen v ukrep KOPOP. V letu 2018 je posadil zelenjadnico – česen (šifra KMRS 
402), ki ga bo v letu 2019 na geoprostorskem obrazcu navedel kot glavni posevek in zanj uveljavljal 
plačilo za zahtevo POZ_KOL in podporo PVP-ZL. 

Za leto 2019 upravičenec zbirno vlogo odda 6. 5. 2019, česen (šifra KMRS 402) pa bo pospravil 
31. 5. 2019. To pomeni, da je obdobje prisotnosti česna (šifra KMRS 402) 26 dni (od 6. 5. do 
31. 5. 2019), zato bo zaradi zagotovitve najmanj 60-dnevnega obdobja prisotnosti za namen podpore 
PVP-ZL upravičenec moral posejati/posaditi še drugo zelenjadnico. Po spravilu česna 1. 6. 2019 
upravičenec posadi radič (šifra KMRS 402), s čimer izpolni najmanj 60-dnevno obdobje prisotnosti za 
namen podpore PVP-ZL. Torej, upravičenec najmanj 60-dnevno obdobje prisotnosti za namen 
podpore PVP-ZL izpolni s posevkoma česna (šifra KMRS 402) in radiča (šifra KMRS 402) in je zato za 
ta dva posevka upravičen do podpore PVP-ZL za leto 2019. 

Upravičenec je upravičen do plačila za česen (šifra KMRS 402) tudi za zahtevo POZ_KOL za leto 
2019, saj je česen kot glavni posevek prisoten v diverzifikacijskem obdobju oziroma do tehnološke 
zrelosti (6. 5. 2019 do tehnološke zrelosti, to je do 31. 5. 2019). Za radič (šifra KMRS 402) pa 
upravičenec do plačila za zahtevo POZ_KOL za leto 2019 ni upravičen. 

Upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, za leto 2019 pridobi plačilo za česen za vrtnine na prostem 
(česen je kot glavni posevek prisoten v diverzifikacijskem obdobju – od 6. 5. 2019 do tehnološke 
zrelosti, to je do 31. 5. 2019), ne pa tudi za radič. 

V navedenem primeru upravičencu pod opombe za ukrepa KOPOP in EK k zbirni vlogi ni treba 
zapisati ničesar. 

 

Višina podpore 

 

Za ukrep se letno nameni do 1,5 % letne nacionalne zgornje meje za neposredna plačila (v letu 2019 

to znaša 2,014 mio EUR). Višina podpore za zelenjadnice v tekočem letu se izračuna tako, da se 

skupni znesek za podporo za zelenjadnice v tekočem letu deli s številom ugotovljenih upravičenih 

hektarjev zelenjadnic v tekočem letu. Višina podpore je torej odvisna od števila ugotovljenih 

upravičenih hektarjev zelenjadnic v tekočem letu. 

 

Primer 

 

Nosilec KMG je v letu 2019 v zbirni vlogi prijavil 2 ha in 56 ar upravičenih površin, na katerih prideluje 

zelenjadnice in za te površine uveljavlja podporo za zelenjadnice. 

 

Za leto 2019 je okvirna višina podpore na hektar površin pod zelenjadnicami cca 523 EUR, vendar je 

le ta lahko višja ali nižja, odvisno od števila upravičenih hektarjev za podporo za zelenjadnice v 

zadevnem letu! 

 

Izračun skupnega zneska podpor na nosilca KMG: 2,56 ha upravičenih površin x 523 EUR/ha = 

1.338,88 EUR. 

 

 

 


