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ZADEVA: Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa 
zaradi epidemije COVID-19

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v 
prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

2. Sredstva za izvajanje Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji 
govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 se zagotovijo iz splošne proračunske 
rezervacije.

    Dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Predlog Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa 

zaradi epidemije COVID-19.
Sklep prejmeta:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za gospodarstvo.

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:
 dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
 mag. Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
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/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju pridelave govejega mesa, ki so 
utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije COVID-19. Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila 
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL 
C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjen s sporočilom Komisije Sprememba 
začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C 
št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1).

Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 
odstotni izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega 
pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi pojava epidemije COVID-19. Prav tako govejega mesa 
ne kupujejo gostinski obrati, ki so v času epidemije zaprti, zmanjšal pa se je tudi nakup mesa preko 
javnih zavodov. Ocena okvirne pomoči je bila pripravljena s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije 
in je določena kot posledica porasta stroškov in ne posledica padca cen. V izračunu je upoštevano 
"zamrtje" trgovanja/odkupa goveje živine, zaradi česar so rejci bikov primorani prodati bike mesec ali 
več kasneje, kar pomeni, da so se jim povečali stroški krmljena. Izračun je pokazal, da v primeru reje 
do enega meseca dlje to kmetom v povprečju predstavlja 100€ dodatnih stroškov na govedo.

Upravičeni so tisti nosilci KMG, ki so v obdobju od 13. marca 2020 do zaključka epidemije dali v 
zakol govedo starosti nad 1 leto in so oddali tudi zbirno vlogo za leto 2019.

Za ukrep potem odloku je potrebno predvideti 3,3 mio€ sredtsev iz proračunske rezerve državnega 
proračuna.

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

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 
odstotni izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega 
pridelave, predelave oziroma prodaje. S pojavom epidemije COVID-19 se je na področju Slovenije 
odkup govejega mesa zmanjšal oziroma ustavil predvsem zaradi zmanjšanega izvoza goveje živine 
v tujino. Prav tako govejega mesa ne kupujejo gostinski obrati, ki so v času epidemije zaprti, 
zmanjšal pa se je tudi nakup mesa preko javnih zavodov. Rejci goveda ne morejo prodati, če pa za 
njih že najdejo kupca pa so cene zelo nizke. Odkupna cena govejega mesa, starega do 24 mesecev 
je okoli 2,90 evre na kilogram. To je za petnajst do dvajset odstotkov manj, kot je znašala odkupna 
cena konec lanskega leta in januarja letos. Ob tem so se dvignile tudi cene storitve klanja živali iz 15 
na 30 centov za kilogram mesa. Pred glavno sezono setve so tako kmetje z velikimi izgubami ostali 
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brez nujnih sredstev za nakup repromateriala, gnojil in semen.

Ocena okvirne pomoči je bila pripravljena s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije in je določena 
kot posledica porasta stroškov in ne posledica padca cen. V izračunu je upoštevano "zamrtje" 
trgovanja/odkupa goveje živine, zaradi česar so rejci bikov primorani prodati bike mesec ali več 
kasneje, kar pomeni, da so se jim povečali stroški krmljena. Izračun je pokazal, da v primeru reje do 
enega meseca dlje to kmetom v povprečju predstavlja 100€ dodatnih stroškov na govedo.

Za ukrep potem odloku je potrebno predvideti 3,3 mio€ sredtsev iz proračunske rezerve državnega 
proračuna.
V obdobju od 13.3.2020 do 20.4.2020 je bilo v Sloveniji zaklanih 8.946 govedi starejših od 1 leta, ki 
jih je imelo v reji 5.020 KMG. Zanje bi bilo potrebno, ob finančnem nadomestilu 100€ na govedo (v 
odloku je predvidenih 167€ na 1GVZ za govedo od 1 leta do 2 let, vendar je pri tem znesku zajetih 
1,67 goveda, kar preračunano pomeni 100€ na govedo), zagotoviti vsaj 894.600€ sredstev. V istem 
obdobju je bilo izvoženih in odpremljenih 3.680 goveda starejšega od 1 leta, ki ji je imelo v reji 110 
KMG, za katere bi morali zagotoviti skupaj 368.000€ sredstev. 
Skupaj je v tem obdobju zaklanih, odpremljenih in izvoženih 12.620 živali za katere bi morali po 
odloku zagotoviti 1.262.000€.

Ker obdobje iz odloka zajema vse zakole, izvoze in odpremo v obdobju 13.3.2020 do 31.5 2020 je za 
določitev skupnih finančnih sredstev za ukrep po tem odlok potrebno predvideti še število zakola, 
odpreme in izvoza, ki se bo zgodil v naslednjih 40 dneh. V ta namen je MKGP pripravil projekcijo 
zakola, izvoza in odpreme. Na osnovi projekcije pričakujemo,da bo v naslednjih 40 dneh, do 31. 
maja 2020 še zaklanih, odpremljenih in izvoženih okoli, razlika za mesec april ( 11.907 – 2.792) 
9.115 govedi in predviden zakol za mesec maj 10.673, kar skupaj znese še okoli 20.000 govedi. 
Skupaj, z govedom, ki je že zaklano bi tako v ukrep zajeli 32.620 govedi, kar pomeni,da bi zanje 
morali zagotoviti skupaj 3,3 mio € sredstev. To pa je tudi primerljivo z istim obdobjem iz leta 2019, 
ko je od 13.3.2019 do 31.5 2019, v Sloveniji bilo zaklanih 26.709 govedi in izvoženih, odpremljenih 
8.459 goveda. Skupaj torej 35.168 goveda, za katere bi ob pomoči 100€ na govedo potrebovali 
3,52mio€.

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 

+3.300.000,00

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 

Znesek za 
tekoče leto 

(2020)
Znesek za 2021



4

postavke

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

II. Finančne posledice za državni proračun

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

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

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.

DA/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.
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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: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: __. __. 2020

V razpravo so bili vključeni:
 .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                            ministrica
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PREDLOG
EVA 2020-2330-0068

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK

o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi 
epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in 
postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa
zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica 
zmanjšanega  odkupa goveda in posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih 
gospodarstvih.

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, 
str. 1), zadnjič spremenjenim s sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(izpad dohodka v sektorju govejega mesa)

Zaradi zmanjšanega odkupa goveda in posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih 
gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor govejega mesa utrpel več kot 20 % izpad 
dohodka.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je 

opredeljena v (5) točki 2. člena Uredbe 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 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 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. 48 z 
dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
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2. podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti je subjekt, ki se ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, ki so opredeljene v (14) točki 2. 
člena Uredbe. 702/2014 EU 

3. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki urejajo identifikacijo in 
registracijo rejnih živali; pri čemer je na kmetijskem gospodarstvu lahko eno ali več 
gospodarstev;

4. govedo je moško govedo, ki zajema bike, vole in  teleta oziroma žensko govedo, ki 
zajema krave in telice;

5. GVŽ pomeni glave velike živine, pri tem je koeficient GVŽ enota za primerjavo med 
vrstami in kategorijami rejnih živali v skladu s Pravilnikom o Evidenci imetnikov 
rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18;v 
nadaljnjem besedilu Pravilnik EIRŽ).

4. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa 
zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: 
zahtevek) je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi govedo in ga je dal 
v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020.

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na GVŽ goveda.

(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v 
težavah v kmetijski dejavnosti, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih 
podatkov.

6. člen
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:
– je oddal zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske 

politike, za leto 2019;
– v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 je dal v zakol, odpremo ali izvoz

govedo starejše od 1 leta;
– govedo mora biti označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo 

identifikacijo in registracijo govedi;
– na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečaju in mora 

imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti 
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
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(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka so do finančnega nadomestila po tem odloku
upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva, če premiki goveda v času od razglasitve epidemije 
COVID-19 niso bili sporočeni v roku, določenem v  predpisih, ki urejajo identifikacijo in 
registracijo govedi, in so sporočeni do 30. junija 2020.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ goveda, ki se izračuna na podlagi števila goveda, 
zaklanega v obdobju od 13. 3. 2020 do 15. 4. 2020 ter v obdobju od 16. 4. 2020 do 31. 5. 2020, 
z uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ, pri tem se upošteva le govedo starejše od enega leta.

(2) Višina finančnega nadomestila za GVŽ goveda starejšega od dveh let znaša 100 evrov, za 
GVZ goveda od enega do dveh let znaša 167 evrov in je določena na osnovi metodologije 
Kmetijskega inštituta RS.

(3) Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna tako, da se GVŽ dobljen v skladu s prvim 
odstavkom tega člena pomnoži z vrednostjo GVŽ določenega v drugem odstavku tega člena.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena tega odloka lahko znaša finančno 
nadomestilo največ 10.000 evrov na posameznega upravičenca.

(5) Za posamezno govedo se finančna pomoč po tem odloku lahko dodeli le enkrat. 

(6) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku že 
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(7) Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve državnega proračuna.

8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka in 
ki so imeli zakol govedi v obdobju od 13. marca 2020 do 15. aprila 2020, najkasneje do  6. maja
2020 pošlje predtiskan obrazec »Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa zaradi 
epidemije COVID-19«, iz Prilogi tega odloka. Ko upravičenec vrne na agencijo podpisan 
predtiskan obrazec, se le-ta šteje za zahtevek. 

(2) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka, in 
ki so imeli zakol govedi v obdobju od 16. aprila 2020 do 31. maja 2020, najkasneje do 6. junija 
2020 pošlje predtiskan obrazec »Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa zaradi 
epidemije COVID-19«, iz Priloge tega odloka. Ko upravičenec vrne na agencijo podpisan 
predtiskan obrazec, se le-ta šteje za zahtevek.

(3) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka in 
ki so imeli zakol govedi v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 premik govedi pa je v skladu 
z drugim odstavkom šestega člena sporočen do 30. junija 2020, najkasneje do 7. julija 2020 
pošlje predtiskan obrazec »Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa zaradi 
epidemije COVID-19«, iz Priloge tega odloka. Ko upravičenec vrne na agencijo podpisan 
predtiskan obrazec, se le-ta šteje za zahtevek. 
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(4) Na obrazcu iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena vlagatelj s podpisom poda 
tudi izjavo glede  izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega 
okvirja iz Priloge tega odloka.

(5) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po 
pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« do 13. maja 2020 ali oddati 
elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom

(6) Zahtevek iz drugega odstavka tega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po 
pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« do 15. junija 2020 ali oddati 
elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

(7) Zahtevek iz tretjega odstavka tega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po 
pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« do 15. julija 2020 ali oddati 
elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.  

(8) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko nosilci kmetijskih gospodarstev  
pošljejo zahtevek, iz Priloge tega odloka na agencijo po pošti priporočeno na naslov: Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »izredni začasni ukrepi« do 15. julija 2020 ali oddajo elektronsko na elektronski poštni 
predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.  

(9) Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena lahko nosilci kmetijskih gospodarstev  pošljejo 
zahtevek iz prvega in drugega odstavka tega člena pošljejo po pošti priporočeno na naslov: 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« do 15. julija 2020 ali oddajo elektronsko na 
elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.  

9. člen
(odločba o finančnem nadomestilu)

V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z 
Začasnim okvirom.

10. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvirja ne sme 
presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. Nadomestilo 
po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena 
omejitev.

(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z 
Uredbo 651/2014/EU ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z 
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe 
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(EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb 
teh uredb.

11. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne 
pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo. 

(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v 
skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem 
računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča 
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

12. člen
(spremljanje)

Ministrstvo , pristojno za finance,  objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v 
skladu s 44. točko Začasnega okvirja na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo 
splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.

13. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh še 
deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju 
sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim 
trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 007-144/2020/8

Ljubljana, dne …..

EVA 2020-2330-0068

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji 
govejega mesa zaradi epidemije COVID-19

1.1 PODATKI O VLAGATELJU

1.1.1 Ime in priimek oz. naziv vlagatelja:

1.1.2 Matična 
številka

Davčna številka:

1.1.3 KMG MID:

1.1.4 Naslov (ulica ali naselje):

1.1.5 Poštna št. in pošta

1.1.6 Kontaktna oseba:
Telefon.
E-pošta:

1.1.7 Uveljavljam pomoč za naslednje živali, oddane v klavnico v obdobju med 13. 3. 2020 
in 15.4.2020

ID živali Datum oddaje živali v zakol

Uveljavljam pomoč za naslednje živali, oddane v klavnico v obdobju med 16.4 2020 in 
31.5.2020

ID živali Datum oddaje živali v zakol

  Datum:                                                                                                 Podpis vlagatelja:

________________________________________________________________
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Izjave vlagatelja:

1) Spodaj podpisani izjavljam, da:

– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi Odloka o nadomestilu za izpad dohodka v 
prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok);

– so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični, točni in popolni, ter da za 
svoje izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;

– za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem 
prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

– soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za 
davčno tajnost;

– sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku dodeli v skladu s sporočilom Komisije 
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s 
sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 
1);

– sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila višino že 
dodeljene pomoči v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo;

– bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost primarne 
kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti z namenom spoštovanja 
zgornjih mej pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira;

– bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z 
oddelkom 3.1. Začasnega okvirja ne presega 100.000 eurov bruto na upravičenca, 
dejavnega v kmetijski dejavnosti. Nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če 
bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.

– da nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka iz podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list 
RS, št. 49/20).

  Datum:                                                                                                  Podpis vlagatelja:
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2) Izjava upravičenca, da 31.12.2019 še ni bilo podjetje v težavah 

Podpisani_____________________________________________________________
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje oziroma upravičenca)

izjavljam, da ___________________________________________________________
(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca)

v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvirja dne 31. decembra 2019 nisem bil podjetje 
v težavah v smislu člena 2(14) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014/EU*.

 Naslov stalnega prebivališča upravičenca: 

_____________________________________________________________

Naslov kmetijskega gospodarstva:____________________________________

Telefon:____________________________________

Elektronski naslov:___________________________

Podpis odgovorne osebe:
Kraj in datum:________________________

*V skladu z členom 2(14) Uredbe 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 spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 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. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), podjetje v težavah« pomeni podjetje, za 
katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:

– če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih 
izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala; to je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se 
odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), 
povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se 
"družba z omejeno odgovornostjo" nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih 
računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29. 6. 
2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU), "osnovni kapital" pa po potrebi vključuje vplačani 
presežek kapitala;

– če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, 
ki obstajajo manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v 
računovodski bilanci. Za namene te določbe se "družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost 
za dolg družbe" nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;

– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje 
merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;

– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo 
pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;

– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim 

kapitalom večje od 7,5 in  razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter 
kritjem obresti nižje od 1,0.
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OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD

Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo odloka)

- Sporočilo Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjen s 
sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1

- 74. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št.).

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

1.člen: Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju pridelave govejega 
mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije COVID-19. Nadomestila se dodelijo po 
pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjen s sporočilom 
Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1).

2.člen: Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa se dodeli, ker je sektor utrpel 
najmanj 20 odstotni izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, 
zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje. S pojavom epidemije COVID-19 se je 
na področju Slovenije odkup govejega mesa zmanjšal oziroma ustavil predvsem zaradi 
zmanjšanega izvoza goveje živine v tujino. Prav tako govejega mesa ne kupujejo gostinski 
obrati, ki so v času epidemije zaprti, zmanjšal pa se je tudi nakup mesa preko javnih zavodov. 
Rejci goveda ne morejo prodati, če pa za njih že najdejo kupca pa so cene zelo nizke. Odkupna 
cena govejega mesa, starega do 24 mesecev je okoli 2,90 evre na kilogram. To je za petnajst 
do dvajset odstotkov manj, kot je znašala odkupna cena konec lanskega leta in januarja letos. 
Ob tem so se dvignile tudi cene storitve klanja živali iz 15 na 30 centov za kilogram mesa. Pred 
glavno sezono setve so tako kmetje z velikimi izgubami ostali brez nujnih sredstev za nakup 
repromateriala, gnojil in semen.

Ocena okvirne pomoči je bila pripravljena s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije in je 
določena kot posledica porasta stroškov in ne posledica padca cen. V izračunu je upoštevano 
"zamrtje" trgovanja/odkupa goveje živine, zaradi česar so rejci bikov primorani prodati bike
mesec ali več kasneje, kar pomeni, da so se jim povečali stroški krmljena. Izračun je pokazal, 
da v primeru reje do enega meseca dlje to kmetom v povprečju predstavlja 100€ dodatnih 
stroškov na govedo.

3.člen: Pojasnjeni so izrazi, ki so uporabljeni v odloku.

4.člen: Vlagatelj je·nosilec kmetijskega gospodarstva, ki na svojem kmetijskem gospodarstvu 
izvaja rejo goveda.

5.člen: Določa splošne pogoje za finančno nadomestilo.

6.člen: Za dodelitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolniti sledeče pogoje: oddati zbirno 
vlogo za leto 2019 in imeti zaklano mlado govedo od enega do dveh let oziroma govedo od 
dveh let v obdobju od 13.3. do 31.5.2020. Pri tem mora govedo biti označeno v skladu s pravili 
identifikacije in registracije, vendar se upoštevajo tudi nepravočasno sporočeni premiki v 
obdobju zakola iz odloka, ker so posledica izjemne okoliščine zaradi razglasitve epidemije.

7.člen:Finančno nadomestilo se dodeli na GVZ goveda, ki se izračuna na podlagi števila 
goveda zaklanega v obdobju od 13.3.2020 do 15.4.2020 ter v obdobju od 16.4.2020 do 
zaključka epidemije, z uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ. Znesek na govedo je ne glede 
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na kategorijo rejnih živali, ki se uporabijo za preračun za GVŽ ,enak in znaša 100€ na govedo. 
Izračun pomoči na GVŽ je prikazan v spodnji tabeli:

Vrste in kategorije rejnih živali Koeficient (Pravilnik EIRŽ) Pomoč po odloku
mlado govedo od enega do 
dveh let

0,6 Koeficient za govedo od enega 
leta do dveh let je 0,6.  
1GVZ = 1/0,6= 1,67

Sklepni račun:
100........1
x............1,67
X=167 €

Primer:

2 bika od 2 let= 2x1=2 GVZ 
X100€=200€

2 b i k a  o d  1  d o  2  l e t =  
2X0,6=1,2 GVZ X167€=200€

govedo od dveh let 1 Koeficient za govedo od dveh 
let je 1.  
1GVZ = 1/1= 1 

2 bika od 2 let= 2x1=2 GVZ 
X100= 200 €.

Višina finančnega nadomestila za GVŽ goveda starejšega od dveh let znaša 100 evrov, za GVZ 
goveda od enega do dveh let znaša 167 evrov. Ocena okvirne pomoči je bila pripravljena s 
pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije in je določena kot posledica porasta stroškov in ne 
posledica padca cen. V izračunu je upoštevano "zamrtje" trgovanja/odkupa goveje živine, zaradi 
česar so rejci bikov primorani prodati bike kasneje, kar pomeni, da so se jim povečali stroški 
krmljena. Izračun je pokazal, da v primeru reje do enega meseca dlje to kmetom v povprečju 
predstavlja 100€ dodatnih stroškov na govedo.

Klavna masa 380,8 394,8 408,8

Telesna masa 680,0 705,0 730,0

0 +1 mesec +2 meseca
mlado pitano govedo 
(travniško njivski obrok)

Skupni stroški 
(EUR/žival) 1438,8 1545,8 1643,7

mlado pitano govedo 
(travniško njivski obrok)

Starost ob 
zakolu (mesec) 21,5 23,0 24,3

mlado pitano govedo 
(njivski obrok)

Skupni stroški 
(EUR/žival) 1380,1 1472,3 1580,9

mlado pitano govedo 
(njivski obrok)

Starost ob 
zakolu (mesec) 19,9 21,1 22,4

mlado pitano govedo 
(travniško njivski obrok)

absolutno 
povečanje 
stroškov 
(EUR/glavo) 107,0 212,4

mlado pitano govedo 
(njivski obrok)

absolutno 
povečanje 
stroškov 
(EUR/glavo) 92,2 200,8

razlika € 14,9 11,6

povprečje €/žival 99,6 206,6
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8.člen: določa pristojni organ za odlok, to je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja RS.

9.čle
n:določa postopek pridobitve sredstev. Z načinom iz odloka želimo zmanjšati administrativna 
bremena agenciji kot kmetu, zato bo agencija na podlagi podatkov SIRIS za govedo določila 
možne upravičence in jim poslala domov predtiskan obrazec z vsemi podatki. Nosilec KMG bo 
obrazec podpisal in ga vrnil na Agencijo in na ta način vložil zahtevek. Kot del obrazca bodo 
tudi vse priloge iz odloka, ki se nanašajo na finančno pomoč in so določene v Sporočilu EK, ki 
jih bo nosilec KMG tudi moral izpolniti.
Ker trenutna situacija nosilcem KMG, ki so aktivni v sektorju govedoreje in so govedo zaradi 
starosti morali dati v zakol v času epidemije, povzroča manjšo likvidnost si želimo,da bi čim prej 
lahko bili upravičeni do sredstev finančne pomoči, zato izvajamo zahtevek v dveh obdobjih.

10. člen: Določa da o izpolnjevanju pogojev odloča Agencija, ki tudi izda odločbo.

11. člen: Govori  o skupnem znesku državne pomoči, ki  v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega 
okvirja ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. 

12.člen: Določa preverbo pred odobritvijo pomoči in poročanje. Oboje mora biti izvedeno v 
skladu z Začasnim okvirjem.

13. člen: določa začetek izvajanja pomoči, ki se začne izvajati potem, ko Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in na svoji spletni strani objavi obvestilo o prejemu sklepa Evropske 
komisije o združljivosti ukrepa pomoči po tem odloku z notranjim trgom, in se izvaja do 31. 
decembra 2020. 
Določa tudi poročanje Agencije o izplačilih MF in MKGP.

14.člen : določa kje MKGP objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku.

15. člen: določa hrambo dokumentacije

FINANČNE POSLEDICE:  V obdobju od 13.3.2020 do 20.4.2020 je bilo v Sloveniji zaklanih 
8.946 govedi starejših od 1 leta, ki jih je imelo v reji 5.020 KMG. Zanje bi bilo potrebno, ob 
finančnem nadomestilu 100€ na govedo (v odloku je predvidenih 167€ na 1GVZ za govedo od 1 
leta do 2 let, vendar je pri tem znesku zajetih 1,67 goveda, kar preračunano pomeni 100€ na 
govedo), zagotoviti vsaj 894.600€ sredstev. V istem obdobju je bilo izvoženih in odpremljenih 
3.680 goveda starejšega od 1 leta, ki ji je imelo v reji 110 KMG, za katere bi morali zagotoviti 
skupaj 368.000€ sredstev. 
Skupaj je v tem obdobju zaklanih, odpremljenih in izvoženih 12.620 živali za katere bi morali po 
odloku zagotoviti 1.262.000€.

Pri tem je od 13.3. do 31.3.2020 bilo zaklanih, odpremljenih in izvoženihskupaj 9828 živali iz 
prvega odstavka te finančne obrazložitve. 2.792 pa je bilo zaklanih , izvoženih in odpremljenih v 
mesecu aprilu 2020.

Na podlagi podatkov o povprečnih cenah ter povprečnih težah, ki so povzeti po tedenskih 
podatkih, ki jih objavlja AKTRP v okviru tržnih poročil za goveje meso (ter so preračunani na 
mesečno raven) in podatkov o številu zaklanih živali, ki so povzeti po SIRIS (UVHVVRV) je 
ugotovljeno, da je bilo marca 2020 zaklanih 4 % manj živali kot meseca marca 2019. Masa 
govejih klavnih trupov je bila v istem obdobju manjša za 3 %, kar pomeni, da so bile zaklane 
nekoliko težje živali. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo,da je narava zakola govedi v 
povprečju takšna, da se število in vzorec zakola  med leti ne spreminja bistveno in lahko padec 
pripišemo posledicam epidemije COVID-19.

Ker obdobje iz odloka zajema vse zakole, izvoze in odpremo v obdobju 13.3.2020 do 31.5 2020
je za določitev skupnih finančnih sredstev za ukrep po tem odlok potrebno predvideti še število
zakola, odpreme in izvoza, ki se bo zgodil v naslednjih 40 dneh. V ta namen je MKGP pripravil 
projekcijo zakola, izvoza in odpreme:
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MAJ
zakol Izvoz
št živ št živ

A biki 12-24 mesecev 2.878 791
B+C biki in voli nad 24 mesecev 1.971 153
D1+E telice in krave do 30 mesecev 1.505 1.000
D2+D3 krave nad 30 mesecev 1.484 891
skupaj 7.838 2.835

Skupaj zakol in izvoz 10.673

Na podlagi projekcije ugotovimo,da je v mesecu aprilu veliko manjše število zaklanih govedi 
(2.792), kar se ujema tudi s poročanji iz terena, kjer smo za prve dni aprila  ZZS in KGZS 
razpolagali s sledečimi podatki iz terena:

Po podatkih Sindikata kmetov Slovenije, z dne 6. 4. 2020, se je odkup goveda ustavil v 
obsegu:
- KZ Slovenska Bistrica 70 bikov, 50 krav
- KZ Ptuj 300 bikov
- KZ Trebnje 220 bikov, 83 telic, 22 krav in 30 telet
- KZ Sevnica - prepolovil odkup
- KZ Sloga 130 bikov, 20 krav, 15 telic
- KZ Radgona 250 bikov in telic, 25 krav
- KZ Ljutomer 70 govedi
- Območje Maribora  150 bikov, 30 krav
- KZ Hoče 100 govedi (40 bikov, 60 telic)
- KZ Krka, odkup se je manjšal za polovico, kar odkupijo, prodajo klub slabi ceni, ostaja nekaj 
telet.

Po podatkih Zadružne zveze Slovenije, ki jih je zbrala od svojih članic, na odkup čaka:
- 2.100 bikov do 30 mesecev
- 300 bikov nad 30 mesecev
- 160 telet za zakol
- 300 krav
- 510 telic nad 24 do 30 mesecev

Torej lahko na osnovi projekcije pričakujemo,da bo v naslednjih 40 dneh, do 31. maja 2020 še 
zaklanih, odpremljenih in izvoženih okoli, razlika za mesec april ( 11.907 – 2.792) 9.115 govedi 
in predviden zakol za mesec maj 10.673, kar skupaj znese še okoli 20.000 govedi. Skupaj, z 
govedom iz prvega odstavka tega fnančnega nadomestila, bi tako v ukrep zajeli 32.620 govedi, 
kar pomeni,da bi zanje morali zagotoviti skupaj 3,3 mio € sredstev.

APRIL 
zakol Izvoz
št živ št živ

A biki 12-24 mesecev 3.246 901
B+C biki in voli nad 24 mesecev 2.173 186
D1+E telice in krave do 30 mesecev 1.737 955
D2+D3 krave nad 30 mesecev 1.694 1.015
skupaj 8.850 3.057

Skupaj zakol in izvoz 11.907



19

To pa je tudi primerljivo z istim obdobjem iz leta 2019, ko je od 13.3.2019 do 31.5 2019, v 
Sloveniji bilo zaklanih 26.709 govedi in izvoženih, odpremljenih 8.459 goveda. Skupaj torej 
35.168 goveda, za katere bi ob pomoči 100€ na govedo potrebovali 3,52mio€.
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