
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska  cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 9000
F: 01 478 9021
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si



Številka: 007-28/2018/29
Ljubljana, 5. julij 2018
EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 -
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 35. in 36. člena ter v zvezi z četrtim odstavkom 34. člena Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 –
ZUJF in 17/14) in v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 84400-1/2018/4 z dne 22. 2. 2018
je Vlada Republike Slovenije na …..seji dne ….. pod ….točko dnevnega reda sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembi Programa odprave posledic škode v 
kmetijstvu zaradi suše leta 2017.

Priloga 1: Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017.

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za obrambo,
 Služba Vlade republike Slovenije za zakonodajo.

      Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo
– Hermina Oberstar, vodja Sektorja za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in 
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knjigovodstvo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 (v nadaljnjem 
besedilu: program) sta pripravljeni na podlagi dopisov Evropske Komisije, št. Ares (2018)3342714, ki 
se nanaša na sheme državne pomoči za odpravo škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 za velika 
podjetja ter št. Ares (2018)3381223, ki se nanaša na shemo državne pomoči za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 za mala in srednja podjetja, ki smo jih prejeli 28. 6. 2018.

Evropska komisija v dopisih sporoča, da ima po pregledu vlog za priglasitev omenjenih shem 
državne pomoči pripombe na vsebino programa in prosi za spremembo prave podlage shem pomoči 
oz. programa in sicer da je:

– v šestem odstavku podpoglavja 5.3 programa, ki določa pogoje za upravičenost kmetijskih 
gospodarstev do pomoči, potrebno črtati izjemo za pomoči za odpravo škode zaradi 
nekaterih naravnih nesreč.

Šesti odstavek podpoglavja 5.3 Kmetijska gospodarstva, ki so upravičena do sredstev za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu, poglavja 5 Vsebina programa določa, da do sredstev niso upravičena 
tista kmetijska gospodarstva, ki imajo neporavnan nalog za izterjavo zaradi predhodnega sklepa 
Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, razen za 
pomoči za odpravo škode zaradi nekaterih naravnih nesreč. 

– v podpoglavju 5.9  treba jasno navesti, da bodo informacije o shemi pomoči javnosti na voljo 
za obdobje vsaj 10 let in dopisati naslov spletnega mesta, na katerem bodo te informacije 
objavljene.

Podpoglavje 5.9. Preglednost določa, da mora Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
svoji spletni strani objaviti program in vse zahtevane informacije o shemah pomoči po programu, kot 
to določa 9. člen Uredbe 702/2014/EU oziroma podpoglavje 3.7. smernic EU. Poglavje določa tudi 
to, da morajo biti te informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev.

Vlada Republike Slovenije je Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017
sprejela 24. maja 2018 s sklepom št. 84400-1/2018/7 na svoji 180. redni seji. 

Program je izdelan na podlagi 36 člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, 
št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) in na podlagi ocene 
neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji v letu 2017.

S tem programom se državna pomoč upravičencem, ki so mala in srednje velika podjetja in so 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, zagotavlja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z 
dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 
2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za 
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje 
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme 
regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 
702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1).

Prav tako se s tem programom državna pomoč za odpravo posledic suše v kmetijski proizvodnji 
upravičencem, ki izpolnjujejo merila za velika podjetja, zagotavlja v skladu s splošnimi pogoji in 
pogoji iz poglavja 1.2.1.2 Smernic o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za obdobje 2014–2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih s 
Sporočilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in 
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gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 390 z dne 24. 11. 2015, 
str. 4).

Gradivo Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 se 
sprejema v okviru opravljanja tekočih poslov Vlade RS v skladu s 115. členom Ustave RS.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Zainteresirana javnost ni vključena v pripravo tega predloga programa, saj gradivo obravnava le 
Komisija za obravnavo škode v kmetijstvu.

Gradivo je obravnavala in potrdila Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu na svoji dopisni
seji, ki je potekala od 3. julija 2018 od 9.00 ure do 4. julija 2018 do 15.00 ure.

Komisijo sestavljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami, predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, za spremljanje naravnih pojavov in za 
agrometeorologijo, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, predstavnika ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, za posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu ter za pripravo in izvedbo 
programov odprave posledic škode v kmetijstvu, ter predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister
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Priloga 1: Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017

SPREMEMBI PROGRAMA ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI SUŠE 
LETA 2017

I.

V Programu odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017, ki ga je Vlada RS 
sprejela 24. maja 2018 s sklepom št. 84400-1/2018/7, se v podpoglavju 5.3 Kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, poglavja 5 
Vsebina programa, šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Do sredstev po tem programu niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo neporavnan
nalog za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.«.

II.

Besedilo podpoglavja 5.9 Preglednost programa se spremeni tako, da se glasi:

»MKGP na svoji spletni strani 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/podnebne_spremembe_v_kmetijstvu/ 
objavi program in vse zahtevane informacije o shemah pomoči po tem programu, kot to določa 
9. člen Uredbe 702/2014/EU oziroma podpoglavje 3.7. smernic EU. Te informacije so na voljo 
splošni javnosti brez omejitev vsaj 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
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