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ZADEVA: Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji 
zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10., 12. in 23. 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 … sprejela 
naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v 
primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. Sredstva za izvajanje Odloka o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski 
proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 se zagotovijo iz proračunskih 
sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
 Hermina Oberstar, vodja Sektorja za horizontalne vsebine

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:
V letu 2019 so neugodne vremenske razmere (deževna in hladna pomlad, neurja s točo) delno ali 
popolno uničile pridelek na kmetijskih površinah, kar je povzročilo težave pri zagotavljanju potrebne 
krme za živino, zmanjšanje količine in kakovosti kmetijskih pridelkov namenjenih prodaji ali 
predelavi in s tem slabitve ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo. 
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Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: odlok) je podlaga za izvedbo finančne 
pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji.

Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne 
pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer 
v letu 2019

Finančna pomoč zagotovi v skladu s pravili Uredbe Komisije (EU) 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 spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU)

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran pred-tiskani obrazec za 
prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« (v nadaljnjem besedilu: 
obrazec) na pristojno občino in izpolnjujejo pogoje odloka.

Osebe iz prejšnjega odstavka so upravičene do finančne pomoči za tiste kmetijske pridelke, za 
katere je iz končne ocene na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v 
letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije (v nadaljnjem besedilu: končna ocena škode) razvidno, 
da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer 
manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za najmanj 30 odstotkov.

Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po tem odloku, je 100 eurov.

Finančna pomoč, dodeljena upravičencem se dodeli v višini do 20 % ocenjene škode. Finančna 
pomoč se vsem upravičencem, ki v letu 2019 niso sklenili zavarovanje posevkov in plodov zmanjša 
za 50 %.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) je na podlagi 
poročil s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) in pobud s 
terena o škodi na kmetijskih kulturah zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 na Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) dalo pobudo za 
izdelavo ocene škode na kmetijskih pridelkih.

Končno oceno škode, ki presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in znaša 
9.367.671,99 eura, je 26. februarja 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po 
naravnih in drugih nesrečah, Vlada Republike Slovenije pa obravnavala in potrdila na 36. dopisni 
seji 7. 5. 2020 pod točko 8. s sklepom št. 84400-3/2020/3.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev na 
skupaj 8080,41 ha kmetijskih površin. Prizadetih je bilo 6446,1377 ha žit in poljščin, 624,5952 ha 
vinogradov, 485,0836 ha nasadov hmelja, 393,0841 ha sadovnjakov, 75,4133 ha zelenjadnic in 
56,0926 ha travinja. 

Najvišji skupni znesek ocenjene škode je na žitih in poljščinah ter znaša 3.768.173,59 eurov, 
ocenjena škoda na trti znaša 1.130.335,35 eurov, pri hmelju za predelavo 2.930.468,39 eurov, na 
sadnih vrstah 772.123,07 eurov, na zelenjadnicah 748.823,65 eurov in na travinju 14.682,23 eurov.
Najbolj je bila prizadeta podravska regija, kjer je bila ocenjena škoda v višini 4.383.468,45 eurov. 
Podravska regija je imela tudi največ poškodovanih površin (5092,1584 ha) ter največ vlog 
oškodovancev (595). Neugodne vremenske razmere v letu 2019, so najbolj prizadele občino 
Braslovče, kjer je bila ocenjena škoda v višini 1.589.459,05 eurov.

Ocenjena škoda po občinah in kulturah je za celotno državo prikazana v prilogah 1 in 2.

Sredstva za izvedbo odloka v višini do 875.000 eura se bodo zagotovila iz sredstev Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. Presoja posledic za:
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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 DA
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

V letu 2019 so neugodne vremenske razmere (deževna in hladna pomlad, neurja s točo) povzročile 
delno ali popolno uničenje primarne kmetijske proizvodnje in posledično izpad pridelka kmetijskim 
gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo. 

Končno oceno škode, ki presega 30 odstotkov poškodovanosti običajne letne kmetijske 
proizvodnje in znaša 9.367.671,99 eura, je 26. februarja 2020 verificirala Državna komisija za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, Vlada RS pa obravnavala in potrdila na 36. 
dopisni seji 7. 5. 2020 pod točko 8 s sklepom št. 84400-3/2020/3.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev, na 
skupaj 8080,41 ha kmetijskih površin. Prizadetih je bilo 6446,1377 ha žit in poljščin, 624,5952 ha
vinogradov, 485,0836 ha nasadov hmelja, 393,0841 ha sadovnjakov, 75,4133 ha zelenjadnic in 
56,0926 ha travinja.

Ocenjena škoda po občinah in po kulturah je za celotno državo prikazana v prilogah1 in 2.

Ocenjujemo, da bi za finančno pomoč potrebno za izvajanje tega odloka bilo potrebnih do 
875.000,00 eurov, kar znaša 9,3% od zneska končne ocene škode. Podlaga za izračun potrebnih 
sredstev so bila sredstva ki so bila dodeljena za finančno pomoč zaradi neugodnih vremenskih 
razmer v zadnjih petih letih. 
Leto Vrsta naravne nesreče Velikost škode po 

naravni nesreči (v 
EUR)

Odobrena 
državna pomoč

(v EUR)

Povpr (v %)

2016 Pozeba 44.280.701 3.500.000 7,9
2017 Pozeba 46.837.601 7.000.000 14,9
2017 Suša 65.287.242 7.000.000 10,7

Skupaj 156.405.544 17.500.000 11,2

2019
Neugodne vremenske razmere v 
letu 2019 (toča, neurje z vetrom, 
hladna in mokra pomlad)

9.367.672 875.000,00 9,3

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 
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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
/
II. Finančne posledice za državni proračun
Ocenjujemo, da bilo za škodo zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so v letu 2019 prizadele 
primarno kmetijsko proizvodnjo, potrebno zagotoviti 875.000,00 eura, kar pomeni 9,3% končne 
ocene škode, ki znaša 9.367.672 eura.

Sredstva z izvedbo odloka bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
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proračunski postavki 553810 s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta.

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: 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: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 7. 07. 2020
V razpravo so bili vključeni: Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije

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

Kmetijsko gozdarska zbornica na predlog odloka ni imela pripomb in se je z njim strinjala.

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



PREDLOG 
        EVA 2020-2330-0087

Na podlagi 10., 12. in 23. 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

ODLOK
o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi 

neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve 
finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).

(2) Finančna pomoč se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) 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 (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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
– kmetijska proizvodnja je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v 

Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o 
delovanju EU, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva iz 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);

– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 
1408/2013/EU. 

3. člen 
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj vloge za finančno pomoč je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s kmetijsko 
proizvodnjo in je v postopku izdelave končne ocene na kmetijskih pridelkih zaradi posledic 
neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: končna ocena škode) oddala obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode 
na kmetijskih kulturah« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka je upravičena do finančne pomoči za tiste kmetijske pridelke, 
za katere iz končne ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju 
ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske 
proizvodnje za najmanj 30 %. 
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(3) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev finančne pomoči po tem odloku.

4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev)

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v letu 2019 je oddal zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 

politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga);
2. ob oddaji vloge mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, 

ki ureja kmetijstvo;
3. na dan oddaje vloge ne sme biti v osebnem stečaju;
4. na dan oddaje vloge ima lahko neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki ne presega 50 eurov;
5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom 

Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18). 

5. člen
(finančne določbe)

(1) Za finančno pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do višine 875.000 eura.

(2) Finančna pomoč se dodeli, če je poškodovanost posamezne kulture na grafični enoti rabe 
kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v višini najmanj 30 % od običajne 
letne kmetijske proizvodnje.

(3) Upravičencu se finančna pomoč po tem odloku ne dodeli, če pristojni inšpektor ugotovi, da 
je upravičenec proizvajal kmetijski pridelek v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, ali predpisi, ki urejajo varstvo voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na 
teh kmetijskih zemljiščih. 

(4) Najnižja finančna pomoč, ki se odobri upravičencu po tem odloku, je 100 eurov.

(5) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne 
sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost 
pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.

(6) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali 
enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Pomoč se 
upravičencu ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena 
omejitev iz tega odstavka.

(7) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski proizvodnji, 
dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 
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. (UL L št. 
215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de 
minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje 
meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis,  dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

(8) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski proizvodnji, 
dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v 
sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 
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717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 
45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z 
Uredbo 717/2014/EU.

6. člen
(način izračuna in postopek dodelitve finančne pomoči)

(1) Za končno oceno škode na kmetijskem gospodarstvu po tem odloku se upoštevajo podatki 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR), izdelani v 
skladu s četrtim in šestim odstavkom 45. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode 
(Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08).

(2) Finančna pomoč, dodeljena upravičencem po tem odloku, se dodeli v višini do 20 %
ocenjene škode. Finančna pomoč iz prejšnjega stavka se zmanjša za 50 % vsem 
upravičencem, ki v letu 2019 niso imeli sklenjenega zavarovanja posevkov in plodov.

(3) Pri določitvi višine finančne pomoči po tem odloku se zagotovi, da vsota dodeljene finančne 
pomoči po tem odloku, kakršnih koli drugih sredstev iz državnega proračuna za odpravo 
posledic škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 
2019, sredstev občinskih proračunov, dodeljenih upravičencu kot neposredno izplačilo za 
odpravo posledic škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v 
letu 2019 in izplačil zavarovalnih zneskov za škodo v kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih 
razmer v letu 2019 ne presega višine končne ocenjene škode na posameznem kmetijskem 
gospodarstvu.

(4) Če izračunana višina finančne pomoči preseže razpoložljiva sredstva, se višina finančne 
pomoči posameznemu upravičencu sorazmerno zniža tako, da se upošteva korekcijski faktor, ki 
se izračuna kot količnik razpoložljivih sredstev za odpravo posledic škode in najvišjega zneska 
pomoči, kot je določen v 5. členu tega odloka.

7. člen
(vloga in postopek za pridobitev sredstev)

(1) Obrazec iz prvega odstavka 3. člena tega odloka se šteje za vlogo vlagatelja.

(2) Sestavni del obrazca iz prvega odstavka 3. člena tega odloka je priloga, na kateri je vlagatelj 
s podpisom izjavil, da potrjuje točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja.

(3) Za dan oddaje vloge se šteje datum prevzema podatkov na Agenciji Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz elektronske zbirke AJDA .

(4) Agencija o vlogah vlagateljev odloča na podlagi elektronskih podatkov prevzetih od Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR), ki so jih občinske 
komisije za ocenjevanje škode vnesle v elektronsko zbirko podatkov AJDA, ki jo upravlja 
URSZR.

8. člen
(odločba o pravici do sredstev)

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev do 5. decembra 2020.
V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijski 
proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navedeta njen poln naslov in mesto 
objave v Uradnem listu Evropske unije. 

9. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)
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(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za 
posamezno kmetijsko gospodarstvo upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki 
jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že 
dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih 
mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča 
ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave GOV.SI.

(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Republike Slovenije preveri, ali ima vlagatelj
na dan oddaje vloge neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, v višini, ki ne presega 50 eurov.

(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka 
iz uradnih evidenc.

10. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija hrani evidence o individualni pomoči de minimis, dodeljeni po tem odloku, deset let od 
datuma dodelitve pomoči.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-206/2020
Ljubljana, dne

EVA 2020-2330-0087

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

                                                       predsednik
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

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

 Uredba Komisije (EU) 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 spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 
2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (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; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1408/2013/EU),

 10., 12. in 23. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

V letu 2019 so neugodne vremenske razmere (deževna in hladna pomlad, neurja s točo) delno 
ali popolno uničile pridelek na kmetijskih površinah, kar je povzročilo težave pri zagotavljanju 
potrebne krme za živino, zmanjšanje količine in kakovosti kmetijskih pridelkov namenjenih 
prodaji ali predelavi in s tem slabitve ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: odlok) je podlaga za izvedbo finančne 
pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji.

Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve 
finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019

Finančna pomoč zagotovi v skladu s pravili Uredbe Komisije (EU) 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 spremenjena z 
Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1408/2013/EU)

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran pred-tiskani obrazec 
za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« (v nadaljnjem besedilu: 
obrazec) pri pristojni občini in izpolnjuje pogoje odloka.

Osebe iz prejšnjega odstavka so upravičene do finančne pomoči za tiste kmetijske pridelke, za 
katere je iz končne ocene škode razvidno, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju 
ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske 
proizvodnje za najmanj 30 odstotkov.

Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po tem odloku, je 100 evrov.

Finančna pomoč, dodeljena upravičencem, se zmanjša za 50 % razen, če se dodeli 
upravičencem, ki so v letu 2019 imeli sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov.

Vremenske razmere v letu 2019:
Poročila o neugodnih vremenskih razmerah v letu 2019, ki jih je pripravila Agencija Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) so v celoti dostopna na spletnem naslovu:
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/natural-hazards/.
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Ocena škode
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) je na podlagi 
poročil s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) in pobud 
s terena v zvezi s škodo na kmetijskih kulturah zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 
na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) dalo
pobudo za izdelavo ocene škode na kmetijskih pridelkih škode. URZSR je Vladi Republike 
Slovenije predlagala sprejetje sklepa, na podlagi katerega bi lahko začela izdelavo predhodne 
(izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer 
v letu 2019. 

Vlada Republike Slovenije je 12. 9. 2019 sprejela sklep št. 84400-6/2019/3, ki se glasi:
1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o izdelavi predhodne (izračunane) 

ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 
31. julija 2019 na prizadetih območjih Slovenije zaradi uveljavljanja ukrepov, kot so: 
uveljavljanje znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
znižanje najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
prilagoditve ukrepov tekoče kmetijske politike – uveljavljanje višje sile ter podlaga za 
oblikovanje posebne pomoči kmetijskim gospodarstvom v težavah.

2. Pri izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode se upoštevajo podatki o prizadetih 
območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki jih je ugotovila Javna služba kmetijskega 
svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ter podatki o poljščinah in površinah 
iz zbirnih vlog Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 
2019 ter karte za celotno območje Slovenije Agencije Republike Slovenije za okolje na 
območjih katastrskih občin, ki jih je po podatkih občin in Agencije Republike Slovenije za 
okolje prizadelo neurje s točo.

3. Izvedbo tega sklepa zagotovi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v 
sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za 
okolje, Slovenskim združenjem zavarovalnic in Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja ter predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih pošlje 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 60 dneh po prejemu tega sklepa.

URSZR je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84400-6/2019/3 z dne 12. 9. 2019 
začela postopek ocenjevanja škode in naslednje aktivnosti:

 ARSO je izdelala karto prizadetih območij Slovenije,
 uskladil se je nabor najbolj poškodovanih kultur, ki ga je pripravila KGZS,
 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 

besedilu: agencija) je posredovala podatke o poljščinah in površinah iz zbirnih vlog za 
leto 2019,

 v aplikaciji za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih AJDA se je omogočil vnos 
poškodovanih kultur, poškodovanih površin in odstotkov poškodovanih kultur.

Vsi vhodni podatki zgoraj navedenih institucij so bili obdelani v aplikaciji AJDA. 

Na podlagi dodatnih pobud MKGP za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic 
neurij s točo po 31. juliju 2019, št. 330-50/2019/ z dne 26. septembra 2019, in pobude za 
ocenjevanje škode na oljkah, št. 33050/2019/6 z dne 18. oktobra 2019, se je upoštevala tudi 
škoda na območjih, ki so bila prizadeta zaradi večjih neurij s točo po 31. juliju 2019, ter škoda 
na oljkah, ki je nastala zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019. 

Člani regijskih komisij za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah so opravili terenske oglede v 
vseh regijah, ki so utrpele škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih 
razmer v letu 2019, in sicer v dolenjski, gorenjski, koroški, ljubljanski, notranjski, obalni, 
podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodnoštajerski in zahodnoštajerski regiji. 

URSZR je 2. decembra 2019 (dokument št. 844-3/2019-43 – DGZR) poslala MKGP Predhodno 
(izračunano) oceno škode na kmetijskih pridelkih, ki je znašala 18.887.815,00 evra.

MKGP je 6. decembra 2019 na URSZR naslovilo Pobudo za izdelavo končne ocene škode na 
kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, (dokument, št. 
330-50/2019/8). URSZR je decembra 2019 vsem potencialnim oškodovancem s seznama 
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Predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih poslala predtiskane obrazce za 
prijavo škode. Na obrazcu so že bili natisnjeni naslednji podatki:

- ime občine,
- ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
- davčna številka nosilca,
- naslov nosilca,
- KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. 

Potencialni oškodovanci so dopolnili obrazec z odstotki poškodovanosti posameznih kultur, ki 
so bile že vpisane znotraj posameznih GERK-ov in priložili druga dokazila (slike, cenilne liste 
zavarovalnic, idr,…). Izpolnjene in podpisane obrazce so oškodovanci do 5 februarja 2020 
dostavili na pristojno občino, ki je poskrbela za njihov vnos v aplikacijo AJDA. 

URSZR je dne 18. decembra 2019, (dokument, št. 844-3/2019-45 – DGZR) poslala občinam 
Navodilo za vnos podatkov v aplikacijo Ajda.

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 je 
nižja od predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih, saj kmetijske kulture pri 
posameznih oškodovancih niso presegale praga poškodovanosti 30 %, zato podatki niso bili 
vneseni v aplikacijo AJDA. Določeni oškodovanci tudi niso oddali predtiskanih obrazcev. 

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je 26. februarja 2020 
obravnavala končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih 
razmer v letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije in sprejela odločitev da:

1. končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 
2019 znaša 9.367.671,99 evra.

2. v prilogah 1 in 2 podaja pregled neposredne škode na kmetijskih pridelkih po občinah in 
kulturah. 

3. s končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 
2019 Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah seznani Vlado 
Republike Slovenije.

URSZR je zapisniško predala dokumentacijo o oceni škode na kmetijskih pridelkih zaradi 
neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 agenciji.

Končno oceno škode, ki presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in 
znaša 9.367.671,99 evra, je 26. februarja 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje 
škode po naravnih in drugih nesrečah, Vlada Republike Slovenije pa obravnavala in potrdila na 
36. dopisni seji 7. 5. 2020 pod točko 8 s sklepom št. 84400-3/2020/3.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1.474 oškodovancev 
na skupaj 8080,41 ha kmetijskih površin. Prizadetih je bilo 6446,1377 ha žit in poljščin, 
624,5952 ha vinogradov, 485,0836 ha nasadov hmelja, 393,0841 ha sadovnjakov, 75,4133 ha 
zelenjadnic in 56,0926 ha travinja.

Kmetijski pridelki, katerih kmetijska proizvodnja je bila zaradi neugodnih vremenskih 
razmer zmanjšana za več kot 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje.

Med žiti in poljščinami je prizadetih 2395,3868 ha koruze v zrnju, 1946,7495 ha merkantilne 
pšenice, 1209,7973 ha koruze za silažo, 325,1875 ha oljne ogrščice, 273,617 ha ozimnega 
ječmena, 210,6135 ha buč za suho seme, 36,6943 ha rži, 19,5308 ha poznega krompirja,  
10,2082 ha rdeče pese, 10,0474 ha soje, 4,5066 ha sončnic in 2,9561 ha sladkorne pese.
Druga žita in poljščine so bili prizadeti v manjšem obsegu, in sicer pod 1,00 ha (0,8427 ha ).

Med vinogradi je prizadetih 394,8405 ha rdečega grozdja za predelavo in 229,7547 ha belega 
grozdja za predelavo.

Prizadetih je tudi 485,0836 ha hmelja za predelavo.
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Med sadnimi vrstami je prizadetih 326,7667 ha oljk, 60,5881 ha jabolk I. kakovosti, 2,8657 ha 
hrušk I. kakovosti, in 1,2218 ha namiznih breskev. Druge sadne vrste (gojene borovnice, rdeči 
ribez, orehi, jagode in črni ribez) so bile prizadete v manjšem obsegu, in sicer pod 1,00 ha.

Med zelenjadnicami je prizadetih 26,2027 ha čebule, 21,9771 ha solate, 6,4814 ha poznega 
belega zelja 5,8153 ha fižola v zrnju, 3,8446 ha česna, 2,8509 ha paprike, 2,1458 ha stročjega 
fižola, 1,9241 ha zgodnjega belega zelja1,526 in 1,5262 ha svežega graha. Druge zelenjadnice 
so prizadete v manjšem obsegu, in sicer pod 1,00 ha. 

Znesek ocenjene škode v evrih po posameznih kulturah
Najvišji skupni znesek ocenjene škode je na žitih in poljščinah ter znaša 3.768.173,59 evra. 
Največja ocenjena škoda je pri koruzi za zrnje, in sicer 1.542.476,53 evra, pri merkantilni 
pšenici 884.949,12 evra, koruzi za silažo 769.124,84 evra, oljni ogrščici 209.852,09 evra, pri 
bučah za suho seme 161.458,98 evra, pri poznem krompirju 76.968,67 evra in pri ozimnem 
ječmenu 74.139,81 evra. Na preostalih žitih in poljščinah je skupni znesek ocenjene škode pod 
50.000 evrov.

Skupni znesek ocenjene škode na trti je 1.130.335,35 evra, od tega na belem grozdju za 
predelavo 725.929,28 evra in na rdečem grozdju za predelavo 404.406,07 evra.

Skupni znesek ocenjene škode pri hmelju za predelavo je 2.930.468,39 evra.

Najvišji skupni znesek ocenjene škode na sadnih vrstah je 772.123,07 evra, in sicer na oljkah 
462.024,74 evra in na jabolkih I. kakovosti 266.002,22 evra. Na preostalem sadju je skupni 
znesek ocenjene škode pod 50.000 evrov.

Najvišji skupni znesek ocenjene škode na zelenjadnicah znaša 748.823,65 evra, in sicer pri 
solati 256.584,52 evra, pri čebuli 255.078,36 evra, pri česnu 87.802,81 evra, pri belem poznem 
zelju 37.863,55 evra, pri papriki 31.490,14 evra, pri stročjem fižolu 26.731,61 evra in pri fižolu 
za zrnje 16.993,92 evra. Na preostalih zelenjadnicah je skupni znesek ocenjene škode pod 
40.000 evrov.

Ocenjena škoda v evrih po posameznih regijah
Najbolj je bila prizadeta podravska regija, kjer je bila ocenjena škoda v višini 4.383.468,45 
evrov. Podravska regija je imela tudi največ poškodovanih površin (5092,1584 ha) ter največ 
vlog oškodovancev (595). Sledijo zahodno-štajerska regija z 2.688.099,36 evra ocenjene
škode, 755,2383 ha poškodovanih površin in 161 vlogami oškodovancev, vzhodnoštajerska 
regija z ocenjeno škodo 900.612,76 evra, 1436,1851 ha poškodovanih površin in 195 vlogami 
oškodovancev ter severnoprimorska regija s 510.930,74 evra ocenjene škode, 267,3834 ha 
poškodovanih površin in 123 vlogami oškodovancev. Preostale regije so imele ocenjeno škodo
pod 900.000,00 (884.560,67) evra. Med regijami je izstopala gorenjska regija z ocenjeno škodo 
pod 10.000 (7.572,33) evrov.

Ocenjena škoda v evrih po posameznih občinah
Neugodne vremenske razmere v letu 2019 so najbolj prizadele občino Braslovče, kjer je bila 
višina ocenjene škode 1.589.459,05 evra, sledijo občina Ptuj z ocenjeno škodo v višini 
984.013,50 evra, občina Gorišnica v višini 832.218,84 evra, občina Dornava v višini 692.313,44 
evra, občina Prebold v višini 668.145,83 evra, občina Starše v višini 549.807,98 evra, občina
Markovci v višini 547.282,87 evra, občina Brda v višini 449.381,30 evra, občina Kidričevo v 
višini 359.016,90 evra, občina Juršinci v višini 325.421,61 evra, občina Hajdina v višini 
306.651,54 evra in občina Koper z ocenjeno škodo v višini 213.287,83 evra. Preostale občine 
so imele ocenjeno škodo pod 2.000.000 evrov. Med občinami so izstopale občina Mozirje s 
1916,49 evra škode, občina Ribnica s 748,65 evra škode in občina Miren - Kostanjevica z 
271,89 evra ocenjene škode.

Ocenjena škoda po občinah in kulturah je za celotno državo prikazana v prilogah 1 in 2.

Finančne posledice:
Leta 2020 je za izvajanje tega ukrepa namenjenih do 875.000 evra, kar znaša 9,3 % od zneska 
končne ocene škode.
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Podlaga za izračun potrebnih sredstev so bila sredstva ki so bila dodeljena za finančno pomoč 
zaradi izpada dohodka zaradi neugodnih vremenskih razmer v zadnjih petih letih. 

Leto Vrsta naravne nesreče Velikost škode po 
naravni nesreči (v 

EUR)

Odobrena državna 
pomoč (v EUR)

Povpr (v %)

2016 Pozeba 44.280.701 3.500.000 7,9
2017 Pozeba 46.837.601 7.000.000 14,9
2017 Suša 65.287.242 7.000.000 10,7

Skupaj 156.405.544 17.500.000 11,2

2019
Neugodne vremenske 
razmere v letu 2019 (toča, 
neurje z vetrom, hladna in 
mokra pomlad)

9.367.672 875.000,00 9,3
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Priloga 1:
ZBIRNIK OCENJENE ŠKODE V KMETIJSTVU PO REGIJAH IN OBČINAH 

Zap. št. Regija Škoda (€) Površina (Ar) Št. vlog
1 Dolenjska regija 170.089,52 9.488,67 38

2 Gorenjska regija 7.572,33 89,77 2
3 Koroška regija 65.763,91 1.166,12 3

4 Ljubljanska regija 52.799,26 2.494,04 7

5 Notranjska regija 96.873,29 4.580,26 34

6 Obalna regija 357.829,85 27.360,63 233

7 Podravska regija 4.383.468,45 509.215,84 595
8 Posavska regija 133.632,51 7.764,64 83

9 Severno primorska regija 510.930,74 26.738,34 123

10 Vzhodno štajerska regija 900.612,76 143.618,51 195

11 Zahodno štajerska regija 2.688.099,36 75.523,83 161
SKUPAJ: 9.367.671,99 808.040,65 1.474

Zap. 
št. Občina Škoda (€) Površina (Ar) Št. vlog

1 AJDOVŠČINA 38.258,22 903,53 13

2 ANKARAN 5.985,69 461,21 6
3 BRASLOVČE 1.589.459,05 31.616,14 41

4 BRDA 449.381,30 24.451,77 92

5 CERKVENJAK 5.912,93 240,00 1

6 CIRKULANE 79.637,10 5.088,26 15

7 DESTRNIK 82.500,71 18.666,95 16
8 DORNAVA 692.313,44 66.502,24 68

9 GORIŠNICA 832.218,84 53.307,46 57

10 GORJE 7.572,33 89,77 2

11 GROSUPLJE 7.102,06 1.987,77 4

12 HAJDINA 306.651,54 39.545,61 72
13 HOČE-SLIVNICA 100.629,12 21.355,20 21

14 HRPELJE-KOZINA 22.837,60 354,00 5

15 IVANČNA GORICA 33.943,12 334,33 1

16 IZOLA 75.306,84 5.316,49 42

17 JURŠINCI 325.421,61 45.420,14 62
18 KIDRIČEVO 359.016,90 79.497,34 80

19 KOČEVJE 11.005,43 34,94 1

20 KOMEN 30.995,89 658,36 8

21 KOPER 213.287,83 16.482,36 143
22 KOZJE 27.178,39 538,57 4
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23 MAKOLE 16.158,21 2.199,34 6

24 MARKOVCI 547.282,87 66.538,97 86

25 METLIKA 158.385,85 8.051,52 27

26 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 43.768,76 10.401,73 22

27 MIREN-KOSTANJEVICA 271,89 13,91 1
28 MOZIRJE 1.916,49 340,95 1

29 NOVA GORICA 18.477,00 1.136,74 12

30 OPLOTNICA 20.283,06 1.046,25 4

31 PIRAN 63.249,50 5.100,57 42
32 PODČETRTEK 39.082,96 7.045,99 29

33 POLJČANE 21.016,10 2.111,66 6

34 POLZELA 15.963,56 344,15 1

35 PREBOLD 668.145,83 9.592,37 14

36 PTUJ 984.013,50 104.593,23 98
37 RAČE-FRAM 106.210,40 22.238,68 41

38 RIBNICA 748,65 137,00 1

39 ROGAŠKA SLATINA 16.017,09 1.890,24 11

40 ROGATEC 20.082,25 2.490,78 9

41 SEVNICA 133.632,51 7.764,64 83
42 SEŽANA 43.039,79 3.567,90 21

43 SLOVENJ GRADEC 65.763,91 1.166,12 3

44 SLOVENSKA BISTRICA 36.826,20 7.241,89 17

45 STARŠE 549.807,98 76.783,76 77
46 SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 75.532,47 13.102,48 17

47 ŠEMPETER-VRTOJBA 4.542,34 232,39 5

48 ŠENTJUR 49.232,73 7.172,14 16

49 ŠKOCJAN 11.703,67 1.437,15 11

50 ŠMARJE PRI JELŠAH 25.574,58 4.551,11 18
51 TABOR 105.978,52 2.499,72 3

52 VIDEM 98.879,47 16.953,16 24

53 ŽALEC 129.467,93 7.441,67 14
SKUPAJ: 9.367.671,99 808.040,65 1.474
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Priloga 2

ZBIRNIK OCENJENE ŠKODE PO KULTURAH 

Zap. 
št. Kultura Pošk. površina (Ar) Ocenjena škoda (€) Povpr. pošk. (%)

1 Borovnice gojene 45,73 15.635,79 83

2 Breskve (namizne) 122,18 9.618,61 50
3 Buče - suho seme 21.061,35 161.458,98 57

4 Bučke 16,14 2.404,73 100

5 Čebula 2.620,27 255.078,36 59

6 Česen 384,46 87.802,81 61

7 Druga žita 84,27 513,26 91
8 Fižol stročji 214,58 26.731,61 48

9 Fižol v zrnju 581,53 16.993,92 52

10 Grah svež 152,62 2.042,83 35

11 Grozdje belo za pred. 39.484,05 725.929,28 55
12 Grozdje rdeče za pred. 22.975,47 404.406,07 56

13 Hmelj (pridelava) 48.508,36 2.930.468,39 58

14 Hruške I. kakovosti 286,57 9.823,56 45

15 Jabolka I. kakovosti 6.058,81 266.002,22 49

16 Jagode 26,04 4.566,95 40
17 Ječmen ozimni 27.361,70 74.139,81 40

18 Korenček 76,89 6.460,56 68

19 Koruza v zrnju 239.538,68 1.542.476,53 51

20 Koruzna silaža 120.979,73 769.124,84 45

21 Krompir pozni 1.953,08 76.968,67 49
22 Kumare za vlaganje 25,00 3.466,71 65

23 Oljka 32.676,67 462.024,74 68

24 Oljna ogrščica 32.518,75 209.852,09 61

25 Orehi 33,00 788,50 40

26 Paprika 285,09 31.490,14 78
27 Paradižnik 36,46 12.611,03 98

28 Por 22,78 4.074,96 80

29 Pšenica merkantilna 194.674,95 884.949,12 51

30 Rdeča pesa 1.020,82 29.833,67 66
31 Ribez (črni) 18,19 3.065,74 100

32 Ribez (rdeči) 41,22 3.662,70 50

33 Rž 3.669,43 12.817,98 41

34 Sladkorna pesa 295,61 1.536,64 35

35 Soja 1.004,74 3.028,63 47
36 Solata 2.197,71 256.584,52 61
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37 Sončnice 450,66 1.473,37 52

38 Šalotka 5,00 292,32 80

39 Šparglji - zeleni 30,36 843,89 31

40 Triticale 5.609,26 14.682,23 38

41 Zelje - belo pozno 648,14 37.863,55 56
42 Zelje - belo zgodnje 192,41 3.038,19 52

43 Zelje - rdeče 51,89 1.043,52 40
SKUPAJ: 808.040,65 9.367.671,99
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