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EVA    /

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

ZADEVA: Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 – predlog za obravnavo
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, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 93. 
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi z 8. členom Uredbe o 
metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08)) je Vlada 
Republike Slovenije na ….. seji dne .........., pod ………. točko dnevnega reda sprejela 
naslednji 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s končno oceno škode na kmetijskih pridelkih 
zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 na prizadetih območjih 
Slovenije, ki znaša 9.367.671,99 evra in jo je 26. februarja 2020 verificirala Državna 
komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Sestavni del tega sklepa sta prilogi 1 in 2, v katerih je prikazan zbirnik ocenjene škode 
po regijah in občinah ter zbirnik ocenjene škode po kulturah. 

2. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zapisniško preda dokumentacijo o 
oceni škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 
2019 Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

                                    dr. Božo Predalič,
                                  generalni sekretar

Prilogi:

– Prilogi iz 1. točke sklepa
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Prejmejo:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

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:
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
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:

/

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 srednja podjetja ter 

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

 razvojne dokumente Evropske uni je  in  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Ocena škode ne povzroča neposrednih finančnih posledic za proračun, bodo pa le-te 
nastale, ko bodo na podlagi izdelane ocene škode sprejeti ukrepi za pomoč oškodovancem 
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na prizadetih območjih.
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.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 
– popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                         Mag. Matej Tonin
                                                minister

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR.
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OBRAZLOŽITEV:

Poročilo obravnava končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije. Izdelano je na podlagi 
poročil Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Agencije Republike Slovenije za okolje, 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter poročil regijskih komisij 
za ocenjevanje škode ter državne komisije za ocenjevanje škode. S postopkom ocenjevanja 
škode je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije, št. 84400-6/2019/3 z dne 12.9.2019.

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v 
letu 2019 je izdelano zaradi uveljavljanja ukrepov, kot so: uveljavljanje znižanja oziroma 
odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanje najemnin pri Skladu 
kmetijskih zemljišč RS, prilagoditve ukrepov tekoče kmetijske politike – uveljavljanje višje sile
ter podlaga za oblikovanje posebne pomoči kmetijskim gospodarstvom v težavah.

Poročilo obravnava končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 9.367.671,99 evra.

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v 
letu 2019 je izdelano zaradi uveljavljanja ukrepov kmetijske politike, kot so: uveljavljanje
znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanje
najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč RS, prilagoditve ukrepov tekoče kmetijske politike –
uveljavljanje višje sile ter podlaga za oblikovanje posebne pomoči kmetijskim gospodarstvom 
v težavah.

                                                                                              MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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