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ZADEVA: Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih 
je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na __________ 
seji dne __________ pod točko ________ sprejela naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora 
kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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,
– mag. Andreja Komel, vodja sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja,
– Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu.
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:
Zdravstveni ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so zaradi zaprtja 
številnih javnih ustanov, kot so osnovne in srednje šole, vrtci, dijaški domovi, onemogočili ali 
pa bistveno zmanjšali možnosti dobave proizvodov na trg in s tem znaten izpad prihodkov 
od prodaje v kmetijskem in živilskem sektorju. Zaradi prekinjenih dobav se kmetijska 
gospodarstva in živilsko-predelovalna podjetja soočajo z likvidnostnimi težavami, ki bodo 
zagotovo imele vpliv na njihovo kratkoročno produktivnost, sposobnost vlaganja v osnovna 
sredstva, tehnološki razvoj. 

Podpora po predlaganem odloku se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se 
izplača kot pavšalno plačilo zaradi manjšega obsega prihodka od prodaje kmetijskih 
oziroma živilskih proizvodov javnim zavodom v času epidemije COVID-19. Izplača se kot 
enkratna pomoč.



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 DA

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

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
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 unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih 
finančnih sredstev, določenih s PRP 2014–2020.

Sredstva za posamezno leto se zagotavljajo na proračunskih postavkah 200710 Program 
razvoja podeželja 14–20-EU - COVID-19 in 200711 Program razvoja podeželja 14–20 -
slovenska udeležba - COVID-19, ki so načrtovane v spremembi proračuna za leto 2021. 
Kot je razvidno iz tabele Ocena finančnih posledic v nadaljevanju. 



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 

(2020)

Znesek za t + 1 
(2021)

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-20-0049 
Krepitev 
prehranskega 
sistema –
COVID-19

200710 Program 
razvoja podeželja 
14–20 - EU -
COVID-19

0 EUR 2.625.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-20-0049 
Krepitev 
prehranskega 
sistema –
COVID-19

200711 Program 
razvoja podeželja 
14–20 - slovenska 
udeležba -
COVID-19

0 EUR 875.000 EUR

SKUPAJ 0 EUR 3.500.000 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunsk
e 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 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:
/
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: 
 Združenju občin Slovenije ZOS: 
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 28. 9. 2020

V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predloge, pripombe so podali: 
 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija,
 Zavod Dobrote Dolenjske,
 ZDEKS,
 KZ-Sevnica in 
 posamezne fizične osebe.

Upoštevani so bili: 
 delno.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Upoštevani niso bili predlogi, ki so v nasprotju s PRP 2014–2020 in EU predpisi za 
izvajanje politike razvoja podeželja.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                 Dr. Jože Podgoršek
                         minister



PREDLOG
(EVA 2020-2330-0074)

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi 

COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok ureja izvajanje ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je 
dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja 
podeželja (http://www.program-podezelja.si).

(2) S tem odlokom se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo namen ukrepa, upravičenci, 
pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, finančne določbe in postopek za 
dodelitev sredstev za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za 
pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 231 z dne 17. 7. 2020, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih 
pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z 
dne 22. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in 
(ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih 
tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 
182 z dne 12. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se 
uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 



o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega 
administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne 
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL 
L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi 
prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 
31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 
10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z 
nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19, (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim 
administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) 
št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 
224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
8. Uredbe (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v 
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 1).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo 
merila iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 
z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene 
veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
651/2014/EU);
2. proizvod je kmetijski in nekmetijski proizvod:
– kmetijski proizvod je proizvod iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena 
različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v 
nadaljnjem besedilu: PDEU), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz Priloge I 
Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni 
ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 
354 z dne 28. 12. 2013, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 
1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in 
akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11),
– nekmetijski proizvod je proizvod, ki nastane s predelavo kmetijskega proizvoda iz prejšnje 
alineje in ni proizvod iz Priloge I PDEU;
3. javni zavod je javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednja 
šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški 
dom, center za usposabljanje, delo in varstvo ali center šolskih in obšolskih dejavnosti);
4. podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.



3. člen
(organi PRP in odbor za spremljanje)

(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke (a) 
drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
ARSKTRP).

(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke (b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU 
je ARSKTRP.

(3) Certifikacijski organ iz točke (c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad 
Republike Slovenije za nadzor proračuna.

(4) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za 
spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. 

II. VSEBINA UKREPA

4. člen
(namen in cilj ukrepa)

(1) Namen ukrepa izjemna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom ter MSP, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 še posebej prizadela, (v nadaljnjem besedilu: ukrep), je pomoč kmetijskim 
gospodarstvom in MSP zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje javnim 
zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšati njihove likvidnostne težave. 

(2) Če gre za upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka, ki izpolnjuje pogoje 
iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, se podpora dodeli kot državna pomoč 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 Četrta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam 
članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno 
zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Začasni okvir). 

(3) Podpora iz prejšnjega odstavka se v skladu s točko 22(e) Začasnega okvira ne prenese 
delno ali v celoti na primarne proizvajalce, in ni določena na podlagi cene ali količine 
proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih ta podjetja dala na trg.

5. člen
(upravičenec)

(1) Upravičenec do podpore je:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;
3. samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 
predelave ali trženja proizvodov iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Dejavnosti predelave ali trženja proizvodov iz 3. točke prejšnjega odstavka so naslednje 
dejavnosti s iz predpisa, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti: 
a) 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
b) 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
c) 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
č) 10.5 Predelava mleka,
d) 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,



e) 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
f) 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov in
g) 11.07 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Upravičenec mora za podporo iz ukrepa izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 je utrpel več kot 30 % izpad prihodka od 
prodaje proizvodov javnim zavodom glede na enako obdobje v letu 2019, kar je razvidno iz 
prejetih računov Uprave Republike Slovenije za javna plačila;
2. upravičenec iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena je v obdobju od 13. marca
2019 do 12. junija 2019 ustvaril prihodek od prodaje proizvodov javnim zavodom v višini 
najmanj 7.000 eurov;
3. upravičenec iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena je v obdobju od 13. marca 2019 do 
12. junija 2019 ustvaril prihodek od prodaje proizvodov javnim zavodom v višini najmanj 50.000 
eurov.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora upravičenec na dan vložitve vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
1. upravičenec iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti vpisan v register 
kmetijskih gospodarstev;
2. upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora imeti dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
3. upravičenec iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na 
ozemlju Republike Slovenije in
– izpolnjevati pogoje za MSP;
4. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku 
prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz 
registra;
5. upravičenec, ki je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v 
osebnem stečaju;
6. imeti mora poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

(3) Podpora se dodeli v skladu z Začasnim okvirom, če upravičenec iz 3. točke prvega odstavka 
5. člena poleg pogojev iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena ter pogojev iz 3., 4. in 6. 
točke prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. v vlogi na javni razpis izjavi, da:
– je v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 javnim zavodom poleg kmetijskih prodajal 
tudi nekmetijske proizvode ali je prodajal samo nekmetijske proizvode, 
– bo po vložitvi vloge na javni razpis z ločevanjem računov ali na drug ustrezni način zagotovil 
spoštovanje zgornjih mej pomoči v skladu z Začasnim okvirom, če je dejaven v več sektorjih, za 
katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira in
2. na dan 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah.

(4) Upravičenec lahko vloži eno vlogo na posamezni javni razpis.

(5) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev se opredelijo v javnem razpisu.

7. člen
(merila za ocenjevanje vlog)

(1) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 20 % možnih točk, se izberejo tiste, ki 
dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis iz prejšnjega odstavka so naslednja:
– višina prihodka od prodaje javnim zavodom;
– izpad prihodka od prodaje javnim zavodom;



– koeficient razvitosti občin. 

(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis 
se opredelijo v javnem razpisu.

8. člen
(finančne določbe)

(1) Podpora se dodeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči.

(2) Znesek podpore za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka se 
določi glede na višino izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. 
marca 2020 do 12. junija 2020 glede na enako obdobje v letu 2019, na način:
– če izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 %, podpora znaša 3.500 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 %, podpora znaša 5.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 70 %, podpora znaša 7.000 eurov.

(3) Znesek podpore za upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka se določi 
glede na višino izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca
2020 do 12. junija 2020 glede na enako obdobje v letu 2019, na način:
– če izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 %, podpora znaša 25.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 %, podpora znaša 35.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 70 %, podpora znaša 50.000 eurov.

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se podpora ne dodeli v 
skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena, če bi seštevek zneska podpore, 
določene v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, in prihodka od prodaje proizvodov 
javnim zavodom v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 presegel prihodek od prodaje 
javnim zavodom v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019. V primeru iz prejšnjega 
stavka se podpora dodeli kot razlika med prihodkom od prodaje proizvodov javnim zavodom v 
obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 in prihodkom od prodaje proizvodov javnim 
zavodom v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020.

(5) Za ukrep je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 3.500.000 eurov, in sicer 
2.625.000 eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 875.000 eurov iz 
proračuna Republike Slovenije.

III. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

9. člen
(javni razpis)

(1) Sredstva se dodelijo z zaprtim javnim razpisom.

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, 
do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog na javni 
razpis se začne prvi delovni dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Javni razpis je strukturiran po sklopih glede na upravičenca. Vloge se obravnavajo po 
posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če razpisana sredstva za posamezen 
sklop niso porabljena, se neporabljena sredstva prerazporedijo v drug sklop.

10. člen
(vloga na javni razpis)

(1) Obrazec za vložitev vloge na javni razpis se določi z javnim razpisom. 

(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
najpozneje do roka določenega v javnem razpisu. 



11. člen
(obravnava vloge)

(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna, in izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega odloka, se oceni na 
podlagi meril, določenih s tem odlokom in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali 
več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za 
odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki 
se določijo v javnem razpisu.

(2) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar 
razpisana sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

12. člen
(odločba o pravici do sredstev)

(1) Podpora iz ukrepa se v skladu s četrtim odstavkom 39.b člena Uredbe 1305/2013/EU odobri 
najpozneje do 31. decembra 2020.

(2) Če se podpora dodeli po Začasnem okviru, se v izreku odločbe o pravici do sredstev 
navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.

13. člen
(združevanje podpor in skupni znesek pomoči)

(1) Podpora se ne odobri oziroma izplača upravičencu, ki je za isti namen že prejel sredstva iz 
proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. 

(2) Podpora po Začasnem okviru se lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z 
Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo 651/2014/EU in s pomočjo de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 
215 z dne 7. 7. 2020, str. 3) ob upoštevanju določb teh uredb. 

(3) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 
800.000 eurov bruto na upravičenca. Podpora se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo 
presežena omejitev iz tega odstavka.

14. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje, če se podpora dodeli v skladu z 

Začasnim okvirom)

(1) Če se podpora dodeli v skladu z Začasnim okvirom, ARSKTRP pred odobritvijo sredstev 
preveri višino že dodeljene državne pomoči v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za finance.

(2) ARSKTRP v 15 dneh po izplačilu podpore posameznemu upravičencu v skladu z Začasnim 
okvirom poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljeni podpori na način, ki ga 
ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

15. člen
(izplačilo sredstev)

(1) Upravičencu se podpora izplača na podlagi odločbe o pravici do sredstev.



(2) Vloga na razpis se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu s prvim odstavkom 56. 
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18). 

16. člen
(objava podatkov o prejemnikih sredstev)

Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega odloka, se objavijo na spletni 
strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

17. člen
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti)

(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. 

(2) Za izvajanje kontrol je pristojna ARSKTRP.

18. člen
(hramba dokumentacije)

ARSKTRP v skladu s 37. točko Začasnega okvira vodi evidence s podatki o dodeljeni podpori in 
dokazili o izpolnjevanju pogojev za dodelitev podpore v skladu z Začasnim okvirom še najmanj 
deset let od dneva zadnje odobritve podpore po tem odloku.

IV. KONČNI DOLOČBI

19. člen
(začetek uporabe)

(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske 
komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020. 

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 007-353/2020
Ljubljana, dne…
EVA 2020-2330-0110

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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

Pravni podlagi za Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je 
kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 sta 39.b člen Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 
347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede 
posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 
2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU) ter 10. in 12. člen Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18). 

Program razvoja podeželja je skupni programski dokument posamezne države članice 
Evropske unije in programska podlaga za črpanje finančnih sredstev iz evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. Rok za izdajo odloka, določen z zakonom

Zakon, ki ureja kmetijstvo, roka za izdajo tega odloka sicer ne predpisuje, je pa zelo 
pomembno, da bo predpis sprejet in bo začel čim prej veljati. 

3. Splošna obrazložitev predloga odloka, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Zdravstveni ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so zaradi zaprtja številnih 
javnih ustanov, kot so osnovne in srednje šole, vrtci, dijaški domovi, onemogočili ali pa močno
zmanjšali možnosti dobave proizvodov na trg, zato je nastal znaten izpad prihodkov od prodaje 
v kmetijskem in živilskem sektorju. Zaradi prekinjenih dobav imajo kmetijska gospodarstva in 
živilsko-predelovalna podjetja likvidnostne težave, kar bo zagotovo vplivalo na njihovo 
kratkoročno produktivnost, sposobnost vlaganja v osnovna sredstva in tehnološki razvoj. 

Za zagotavljanje hitre likvidnostne pomoči kmetijskim gospodarstvom in MSP, ki se ukvarjajo s 
predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je zaprtje javnih zavodov močno 
oškodovalo, se uvaja nov ukrep na podlagi 39.b člena Uredbe 1305/2013/EU, katerega namen 
je zagotoviti hitro in učinkovito likvidnostno pomoč.

Pričakuje se, da se bo tako ohranila konkurenčnost zgoraj navedenih subjektov, predvsem pa 
zagotovila hitra likvidnostna pomoč, kar bo olajšalo obstoj teh subjektov. Obstoj teh subjektov je 
pomemben zaradi ohranjanja kratkih oskrbnih verig in delovanja lokalnih trgov, zato je 
izrednega pomena, da se jim z izredno in začasno likvidnostno pomočjo olajša premostitev tega 
zahtevnega obdobja.

Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki 
opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in nosilci dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji, ki niso nosilci kmetij. Upravičenci so tudi MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem 
ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU ali bombaža, razen ribiških proizvodov. 
Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.



Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot pavšalno plačilo zaradi 
manjšega obsega prihodka od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov javnim zavodom 
v času epidemije COVID-19. Izplača se kot enkratna pomoč.

Z vidika horizontalnih ciljev ukrep s podporo tem subjektom podpira kratke oskrbne verige in 
lokalne trge, kar je pomembno z vidika vplivov na okolje (manjši obseg transporta) in podnebje.
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