
Priloga 2: Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti oziroma 
proizvod iz upravičene sheme kakovosti 

(1) Višina pavšalnega plačila za shemo zaščitena geografska označba se določi na naslednji 
način: 
 
1. če gre za upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 

 

Prijavljen proizvod v shemo Eurov/KMG 

Ptujski lük 302,5 

Slovenski med  344,8 

 
2. če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 
 

Prijavljen proizvod v shemo Število prijavljenih KMG v 
shemo 

Eurov/KMG 

Ptujski lük od 3 do 5 529,1 

Ptujski lük nad 5 365 

Slovenski med  od 3 do 50 216,1 

Slovenski med  od 51 do 250 162,9 

Slovenski med  nad 250 154,6 

 
 

(2) Višina pavšalnega plačila za shemo zaščitena označba porekla se določi na naslednji način: 
 
1. če gre za upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 

 

Prijavljen proizvod v shemo Eurov/KMG 

Bovški sir   362 

Sir Mohant 362 

Sir Tolminc 362 

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre 644 

 
2. če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 
 

Prijavljen proizvod v 
shemo 

Število prijavljenih KMG v 
shemo 

Eurov/KMG 

Bovški sir   od 3 do 5 511,1 

Bovški sir   nad 5 347,1 

Sir Mohant od 3 do 5 511,1 

Sir Mohant nad 5 347,1 

Sir Tolminc od 3 do 5 511,1 

Sir Tolminc nad 5 347,1 

Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre 

od 3 do 10 573,6 

Ekstra deviško oljčno olje od 11 do 20 396,0 



Slovenske Istre 

Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre 

nad 20 334,6 

 
 

(3) Za shemo ekološka pridelava in predelava se višina pavšalnega plačila določi na naslednji način: 
1. osnovna višina pavšalnega plačila znaša 54,9 eurov;  
2. če se upravičenec prijavi v postopek certificiranja za predelavo ekoloških proizvodov, se višina 

pavšalnega plačila iz prejšnje točke poveča za 23,8 eurov; 
3. če se upravičenec prijavi v postopek certificiranja za čebelarstvo, se višina pavšalnega plačila 

iz 1. točke tega odstavka poveča za 0,4 eurov za vsako čebeljo družino, ki jo upravičenec 
prijavi v postopek certificiranja;  

4. če se upravičenec prijavi v postopek certificiranja za pridelavo ekoloških proizvodov, se višina 
pavšalnega plačila iz 1. točke tega odstavka določi glede na površino kmetijskih zemljišč v 
uporabi, na katerih se bo izvajala pridelava ekoloških proizvodov, ki jih je upravičenec prijavil v 
postopek certificiranja. Površina kmetijskih zemljišč v uporabi se določi na podlagi dejanske 
vrste rabe GERK-a iz predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Višina pavšalnega 
plačila se določi na naslednji način: 

 

 Vrsta dejanske rabe Šifra 
GERK 

Eurov/ha 
kmetijskih 
zemljišč v 
uporabi  

njiva 1100 5,3 

hmeljišče 1160 8,8 

hmeljišče v premeni 1161 8,8 

jagode na njivi 1170 8,8 

trajne rastline na njivah 1180 13,1 

rastlinjak  1190 10,6 

rastlinjak s sadnimi vrstami 1192 10,6 

vinograd 1211 8,3 

matičnjak 1212 8,3 

intenzivni sadovnjak 1221 8,3 

oljčnik 1230 8,3 

ekstenzivni sadovnjak 1222 8,3 

ostali trajni nasadi 1240 8,3 

trajni travnik 1300 4,8 

travinje z razpršenimi neupravičenimi 

značilnostmi 1320 4,8 

 
 
(4) Višina pavšalnega plačila za registrirano shemo kakovosti za vino se določi glede na 
načrtovano število ocen vina v skladu s predpisom, ki ureja vino, ki ga upravičenec navede v vlogi na 
javni razpis. Višina pavšalnega plačila se določi na naslednji način: 
 

Prijavljen proizvod v shemo Eurov/ocena 
vina 

Kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom – mirno vino 

47 

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim 
poreklom – mirno vino 

47 

Vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem 

49,6 



Kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom – peneče, biser 
vino 

58,9 

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim 
poreklom – peneče, biser vino 

58,9 

 
 
(5) Višina pavšalnega plačila za shemo izbrana kakovost se določi na naslednji način: 

 
1. če gre za upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 
 

Prijavljen proizvod v shemo Eurov/KMG 

Mleko 65,2 

Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji 122,7 

Perutnina 70,9 

Perutninsko meso 107,8 

Govedo 80 

Goveje meso  120,2 

Sadje 118,7 

Predelani izdelki iz sadja 230,1 

 
2. če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe: 
 
 

Prijavljen proizvod v shemo Število prijavljenih 
KMG v shemo 

Eurov/KMG 

Mleko od 3 do 50 10,3 

Mleko od 51 do 250 4,6 

Mleko nad 250 2,8 

Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji  od 3 do 50 67,6 

Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji od 51 do 250 61,3 

Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji nad 250 60,5 

Govedo od 3 do 50 53,6 

Govedo od 51 do 250 45,7 

Govedo nad 250 43,2 

Perutnina od 3 do 50 36,1 

Perutnina od 51 do 250 29,3 

Perutnina nad 250 26,9 

Sadje od 3 do 50 60,7 

Sadje od 51 do 100  55,1 

Sadje nad 100 52,9 

Predelani izdelki iz sadja od 3 do 50 84,1 

Predelani izdelki iz sadja od 51 do 100 78,4 

Predelani izdelki iz sadja nad 100 75,5 

 


