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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Seznanitev Vlade RS z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode 
v kmetijstvu za leto 2017 – predlog obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 8. 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; v nadaljnjem besedilu 
ZOPNN) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne ……..sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se seznani z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.

                                                                                              Stojan Tramte
                                                                                            generalni sekretar 

Priloge:
- Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.

Prejemniki:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za okolje in prostor.

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:

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:

Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu:
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena ZOPNN mora Komisija za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu o svojem delu izdelati letno poročilo in ga predložiti ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, 
to pa s poročilom seznani vlado RS.

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je na svoji dopisni seji, ki je trajala v času od 11 
junija do 12. junija 2018, sprejela Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu za leto 2017 in o tem seznanila ministra pristojnega za kmetijstvo.
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvo jne  dokumen te  Ev ropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

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

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da ni potrebe 
po sodelovanju javnosti.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                        dr. Aleksandra Pivec
                                                ministrica



OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena ZOPNN mora Komisija za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu o svojem delu izdelati letno poročilo in ga predložiti ministrstvu, pristojnem za 
kmetijstvo, to pa s poročilom seznani vlado RS. 

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je na svoji dopisni seji, ki je trajala v času od 
11 junija do 12. junija 2018, sprejela Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu za leto 2017 in o tem seznanila ministra pristojnega za kmetijstvo.

V skladu z navedenim, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vlado RS seznanja z 
Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.

Priloge:
- Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.
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LETNO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU 
ZA LETO 2017

V skladu s četrtim odstavkom 8. 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; v 
nadaljnjem besedilu: ZOPNN), podaja Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v 
nadaljnjem besedilu: Komisija) svoje poročilo o delu za leto 2017. 

Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017

V skladu s četrtim odstavkom 8. 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; v 
nadaljnjem besedilu: ZOPNN), podaja Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v 
nadaljnjem besedilu: Komisija) svoje poročilo o delu za leto 2017.

Komisijo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01203-2/2013/3, z dne 21. februar 
2013 sestavljajo:

 Hermina Oberstar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednica),
 Silvana Turnšek Mlekuš, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (članica),
 dr. Jože Uhan, Agencija RS za okolje (član),
 dr. Andreja Sušnik, Agencija RS za okolje (članica),
 mag. Stanislav Lotrič, Uprava RS za zaščito in reševanje (član),
 Špela Perme, Ministrstvo za finance (članica),
 dr. Dušica Majer, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (članica).

Komisija je imela v letu 2017 tri dopisne seje na katerih je obravnavala in potrdila Spremembe 
in dopolnitve programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu, oceno 
škode zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 za posamezne upravičence,
izpad dohodka zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 za posamezne 
upravičence, korekcijski faktor, v primeru, da izračunana višina pomoči po vseh kriterijih 
preseže razpoložljiva sredstva ter Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu za leto 2016.

Komisija je v letu 2017:
1. na dopisni seji, ki je potekala v petek 28. aprila 2017 od 10.00 do 24.00 ure, 

obravnavala Spremembe in dopolnitve programa odprave posledic pozebe in snega v 
sadjarstvu in vinogradništvu (v nadaljnjem besedilu program).

V programu se je dopolnila spremenjena končna ocena škode na kmetijskih pridelkih, večletnih 
nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic pozebe in snega v obdobju od 25. 
do 30. aprila 2016 na prizadetih območjih Slovenije ki jo je Vlada Republike Slovenije potrdila s 
sklepom št. 33001-1/2017/4 z dne 26. januarja 2017, Državna komisija za ocenjevanje škode 
po naravnih in drugih nesrečah pa verificirala na dopisni seji dne. 29. novembra 2016 in znaša 
43.988.099,54 eura. Nova potrjena škoda pa znaša 43.988.099,54 evra.

V roku vlaganja zahtevkov je bilo na podlagi dopisov združenj sadjarjev in drugih kmetov, ki se 
ukvarjajo s sadjarstvom ugotovljeno, da v aplikaciji Ajda niso zajeti intenzivni sadovnjaki, kateri 
imajo rabo GERK-a prijavljenega na zbirni vlogi kot »Mešane sadne vrste – 699«, čeprav je v 
registru sadovnjakov tak sadovnjak vpisan kot intenzivni sadovnjak in bi posledično moral imeti 
ocenjeno škodo. 

Prav tako je bil program dopolnjen in popravljen na podlagi dopisa Evropske Komisije, 
generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja, direktorata I. Pravne, institucionalne 
in postopkovne zadeve, 1.2. Državna pomoč, z dne 15. februarja 2017 in 20. marca 2017, v 
katerem Komisija poziva slovenske organe da dopolnijo pravne podlage za sheme pomoči: SA. 
47507 in SA. 47469.
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Član Komisije g. Stane Lotrič je imel pripombo na predlog programa in sicer da se v drugi točki 
sklepa Vlade RS “Končna ocena neposredne škode iz 1. točke tega sklepa presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017 (2.653.800 eura) in je tako dosežen limit za 
pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.«. popravi letnica iz 2017 na 2016.
Pripomba je bila upoštevana, vendar pa je bila druga točka predloga sklepa Vlade RS v 
postopku medresorskega usklajevanja črtana.

Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 6 glasovnic, od tega 6 pravočasnih. 
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je bila sklepčna.

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je z šestimi glasovi za potrdila Spremembe in 
dopolnitve programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu.

2. na svoji dopisni seji, ki je trajala od torka 9. maja 2017 od 11. ure do četrtka 11. maja 
2017 do 10.00 ure, je obravnavala oceno škode zaradi pozebe in snega v obdobju od 
25. do 30. aprila 2016 za posamezne upravičence, izpad dohodka zaradi pozebe in 
snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 za posamezne upravičence ter korekcijski 
faktor, v primeru, da izračunana višina pomoči po vseh kriterijih preseže razpoložljiva 
sredstva.

Članica Komisije ga. Špela Perme je pripomnila, da se strinja v zvezi z določitvijo državne 
pomoči na upravičenca ob predpostavki, da so podatki, na podlagi katerih je bila državna 
pomoč izračunana, pravilni. Članica Komisije ga. Dušica Majer, se je glasovanja vzdržala. 

Od sedem možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 5 glasovnic: 5 pravočasnih. 
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je bila sklepčna.

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je s štirimi glasovi za, eden od članov pa se je 
glasovanja vzdržal, potrdila oceno škode zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 
2016 za posamezne upravičence, izpad dohodka zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 
30. aprila 2016 za posamezne upravičence in korekcijski faktor, v primeru, da izračunana višina 
pomoči po vseh kriterijih preseže razpoložljiva sredstva.

3. na svoji dopisni seji, ki je trajala od srede 21. junija 2017 od 12.00 ure do petka 23. 
junija 2017 do 16.00 ure, je obravnavala Letno poročilo o delu Komisije za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu za leto 2016.

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je v skladu s četrtim odstavkom 8. 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; v nadaljnjem besedilu: ZOPNN) obravnavala 
predlog Letnega poročila o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016.

Član Komisije g. Jože Uhan je imel na predlog Letnega poročila o delu Komisije za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu za leto 2016 nekaj slovničnih popravkov. Vsi popravki so bili 
upoštevani razen popravka, ki se je nanašal na ime Programa odprave posledic pozebe in 
snega v sadjarstvu in vinogradništvu: G. Uhan je predlagal, da se ime popravi tako, da se glasi:

»Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu leta 2016«. 
Popravek ni bil upoštevan, ker se gradivo, ki je bilo sprejeto na Vladi RS imenuje »Program
odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu.«.

Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 5 glasovnic, od tega 5 pravočasnih. 
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je bila sklepčna. Komisija za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu je s petimi glasovi za potrdila letno poročilo o delu Komisije za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu za leto 2016.

Hermina Oberstar
  predsednica Komisije za odpravo
    posledic škode v kmetijstvu
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