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ZELENA TRGATEV 

 

Zelena trgatev je način , ko se vinogradnikom ponudi možnost, da odstranijo pridelek do 

prvih zoritvenih procesov, v času, ko je  grozdje še zeleno, zato pa dobijo  denarno 

odškodnino. Ta ukrep spada med skrajne tehnološke ukrepe s katerim se želi  razbremeniti  in 

ohraniti vinski trg pred zlomom. 

 Strokovno zelena trgatev  trti ne koristi , ker  je to  grob poseg v njen  razvoj, ekonomsko pa 

lahko zagotovi  mnogim vinogradnikom  nadaljnji obstoj in  vinogradniški razvoj.  

Za zeleno trgatev naj bi se odločili vsi tisti vinogradniki, ki povečini tržijo svoja  vina v nižjih 

cenovnih razredih do 2eura/liter in prodajajo svoje grozdje izpod 0,50Eur/kg.  

Za  resne tržne  vinogradnike  pa ta ukrep dolgoročno ni primeren, saj izpad vinskega letnika 

lahko na trgu ogrozi tako trženje, konkurenčnost in njihov obstoj . Sredstva namenjena zeleni 

trgatvi lahko dosegajo do največ 60% letnih stroškov v vinogradu in po naših strokovnih 

izračunih znašajo med 2000 in 3000 eur/ha. Ocenjujemo, da bi uspešnost  zagotavljala  

odškodnina vsaj 2000 eurov/ha in  vključitev do 20 % slovenskih vinogradov  v ta ukrep. 

 Prepričani smo, da bo  ukrep zelene trgatve izveden in bo v veliki meri reševal težave 

vinskega sektorja v tem letu. 

Ob vključevanju v ta ukrep prosimo , da vsak vinogradnik pri sebi razmisli ne samo na 

ugodnosti temveč tudi na posledice zelene trgatve,  prav tako pa bi bilo potrebno, da se ob 

zeleni trgatvi  država  Slovenija vpraša o dolgoročni učinkovitosti tega ukrepa. Po našem 

mnenju je potrebno ob tem tudi zagotoviti bolj  dosledno zaščito slovenske vinogradniške  

pridelave s strogo  omejitvijo  sedaj  preveč liberalnega uvoza nizkocenovnih  vin od drugod. 

Opozarjamo, da se lahko ob nespremenjenem odnosu države do uvoza vina , ukrep zelene 

trgatve povsem razvodeni in bomo ob vedno manjši lastni pridelavi grozdja in vina imeli 

vedno bolj polne kleti. To pa ne bo več zgolj obrobna vinogradniška težava temveč bo postala 

vedno bolj eksistenčno  državno in tudi narodnostno vprašanje.  

V pričakovanju  uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, katerega objava 

se pričakuje v uradnem listu v  naslednjem  tednu (predvidoma v petek 26.6.) bo med drugim 

tudi predstavljen  dodaten ukrep zelena trgatev, ki bo vključeval:  

- upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5000 kg pridelanega grozdja letnika 2019,  

- zelena trgatev pomeni popolno odstranitev (uničenje) grozdja na zadevni površini še v zeleni 

fazi; izvedena mora biti na celem GERKu in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje 

posameznik,  

- rok za izvedbo zelene trgatve je do 10. avgusta, po tem AKTRP izvede ogled na kraju 

samem,  

- podpora krije 50% nadomestila za stroške izvedbe zelene trgatve in izgube dohodka; za 

ročno izvedbo zelene trgatve znaša 1997,50 €/ha, za kemično ali mehansko (strojno) izvedbo 

se stroški priznajo na podlagi računov;  

- vlogo se vloži na AKTRP do 30. 6. 2020 ! 

   

Ker je rok za oddajo vloge določen z EU zakonodajo in se ga posledično ne da prestaviti, 

opozarjamo vinogradnike, ki so zainteresirani za ukrep, na oddajo vloge na AKTRP 

najpozneje do torka 30. junija (in ne pred uveljavitvitvijo uredbe, kar bo predvidoma v petek 

26.6.). Za vlogo se lahko uporabi obrazec, ki ga prilagamo.  

http://www.kmetzav-mb.si/


Ob sprejetju tega ukrepa s katerim se rešuje stanje v vinogradništvu, se zahvaljujemo vsem 

uradnim inštitucijam in  še posebno  dobremu sodelovanju in povezanem delu  z Ministrstvom 

za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP)  
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