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ZADEVA: Odlok o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih 
proizvodov  - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiš
čeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 10. in 11. 
člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor 
mleka in mlečnih proizvodov in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

            Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                        generalna sekretarka

Priloga:
Predlog Odloka o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih -
proizvodov.

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

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:

Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo,
Marjeta Bizjak, vodja sektorja.

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:

�



Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila, upravičencem v sektorjumleko. Podlaga za predlog 
odlokaje Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/467 z dne 23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne 
izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 4; v 
nadaljnjem besedlu: Uredba 2022/467/EU); 

Z ukrepom nameravamo v sektorju mleko blažiti razmere nastale kot posledio Ukrajinske krize (dvig 
cen energentov in gnojil). Nadomestilo je za izpad dohodka v prireji mleka, ker je sektor utrpel 
posledice zaradi razmer v Ukrajini. Osnovni razlog za ta izredni tržni ukrep je nenadno zmanjšana 
razpoložljivost in posledično povišanje cen nekaterih osnovnih vložkov (zlasti gnojil in energije), kar 
ogroža varnost preskrbe s hrano.

Višina ovojnice

Višina sredstev EU: 1.746.390 eurov
Višina nacionalnih sredstev: do 200 %  sredstev EU  (3.492.780 eurov)
Skupaj EU +nacionalna sredstva: 5.239.170 eurov (1.746.390 eurov  EU +3.492.780 eurov SLO)

Glede na navedeno se za krave molznice predlaga finančna pomoč, ki je ocenjena na 60 eurov/
žival, vendar ne višja kot 100 eurov/žival.

Uredba 2022/467/EU zahteva izpolnjevanje enega izmed pogojev – vključitev Kmetijskega 
gospodarstva v eno izmed dejavnosti:   
a) dejavnosti krožnega gospodarstva,
b) upravljanje hranil,
c) učinkovita raba virov,
d) okolju in podnebju prijazne metode proizvodnje.

Za izpolnjevanje zahtev EU so v odloku opredeljeni naslednji pogoji: vključenost Kmetijskega 
gospodarstva  v kontrolo kakovosti in količine  prireje mleka pri Kmetijskem inštitutu ali KOPOP ali 
ukrep dobrobit živali ali ukrep izvajanja zelene komponente (s temi pogoji zadostimo zahtevam EU)

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 srednja podjetja, ter konkuren

čnost 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
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

DA/NE



7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 eurov:

Nadomestilo za izpad dohodka v prireji mleka, ker je sektor utrpel posledice zaradi razmer v 
Ukrajini. Osnovni razlog za ta izredni tržni ukrep je nenadno zmanjšana razpoložljivost in posledično 
povišanje cen nekaterih osnovnih vložkov (zlasti gnojil in energije), kar ogroža varnost preskrbe s 
hrano.

Ocenjujemo, da je število živali, ki bodo upravičene do pridobitve nadomestila, okoli 88.000.
Za ukrep po tem odloku je treba predvideti do 5.239.170 eurov (1.746.390 eurov EU sredstev + 
3.492.780 eurov nacionalnih sredstev)

Predlagana finančna pomoč je ocenjena na 60 eurov/žival vendar ne višja kot 100 eurov/žival.

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 prora
čunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega prora
čuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih prora
čunov
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 prora
čunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke

Znesek za teko
če leto (2022)

Znesek za 2023

PU 2330 
MKGP

 NOV 
PROJEKT

140030 Ukrepi za 
stabilizacijo trga 14-
20–EU

-

 PU 2330 
MKGP

NOV 
PROJEKT

553810 Programi podpor 
za prestrukturiranje in 
prenovo kmetijske 
proizvodnje

- -

SKUPAJ -
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime prora
čunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke 

Znesek za teko
če leto (t)

Znesek za t + 1 



PU 2330 
MKGP

2330-17-0030 
Stabilizacija 
trga

140030 Ukrepi za 
stabilizacijo trga 14-
20–EU

1.000.000 EUR -

PU 2330 
MKGP

2330-15-0017 
M04 Naložbe 

v fizična 
sredstva

140021 Program razvoja 
podeželja 14-20 - EU

746.390 EUR

 PU 2330 
MKGP

2330-15-0017 
M04 Naložbe 
v fizična 
sredstva

140022 Program razvoja 
podeželja 14-20 – 
slovenska udeležba

 3.492.780 EUR

SKUPAJ 5.239.170 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.

Finančne posledice za državni proračunII.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov prora
čuna:

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.

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:
V razpravo so bili vključeni:

KGZS
SINDIKAT KMETOV SLOVENIJE
ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE
MLADI KMETJE - ZSPM
Zbornica kmetijskih in  živilskih podjetij

Odgovorov še nismo prejeli, so pa deležniki podpri sektor mleko kot upravičenca na skupnih 
sestankih. Deležniki so opozorili tudi na druge sektorje, pojasnjeno je bilo da bodo drugi sektorji še 
dodatno analizirani in morda podprti v okviru drugih ukrepov.

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

                                                      Irena Šinko
                                                       ministrica 



EVA 2022-2330-0056

Na podlagi 10. in 11. člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 
44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov

1. člen
(vsebina)

Ta odlok določa izjemno izravnalno pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov (v 
nadaljnjem besedilu: pomoč), upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za 
izvajanje:

Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 –
o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 
347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2021/2117 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 
1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 
1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za 
kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 z dne 23. marca 2022 o zagotavljanju –
izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih (UL L št. 96 z dne 24. 
3. 2022, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/467/EU).

2. člen
(izraz)

Izraz krava molznica, uporabljen v tem odloku, pomeni žensko govedo, ki je do vključno 30. 
junija 2022 vsaj enkrat telila in je vpisana v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: 
CRG), ter je označena, registrirana in vodena v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in 
registracijo goved. 

3. člen
(predmet pomoči)

Predmet pomoči po tem odloku je dodelitev nepovratnih sredstev nosilcu kmetijskega 
gospodarstva, ki redi krave molznice in izpolnjuje pogoje iz tega odloka.

4. člen
(upravičenec)



Upravičenec pomoči po tem odloku je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s prirejo 
mleka in:

je upravičen do pomoči na podlagi vključenosti  v program  meritve -
proizvodnih in drugih lastnosti živali v skladu s 5. členom tega odloka ali
je upravičen do pomoči na podlagi oddaje mleka v skladu s 6. členom tega -
odloka

5. člen
(pridobitev pomoči na podlagi vključenosti v program meritve proizvodnih in drugih 

lastnosti živali)

Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do pomoči za krave molznice, ki so vključene v 
kontrolo kakovosti in količine prireje mleka, v obdobju od  1. aprila 2022 do vključno 30. junija 
2022, in vpisane v Centralno podatkovno zbirko Govedona podlagi 160. člena Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev:

nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti na dan vložitve zahtevka za ukrep po tem 1.
odloku vpisan v register kmetijskih gospodarstev skladno z ZKme-1,
nosilec kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane obvezne 2.
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
nosilec kmetijskega gospodarstva ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski 3.
račun v skladu z ZKme-1,
na kmetijskem gospodarstvu na dan 30. junij 2022 redi najmanj dve kravi molznici,4.
če je krava molznica na več kmetijskih gospodarstvih, se šteje k tistem kmetijskemu 5.
gospodarstvu, na katerem je nazadnje prisotna.

6. člen
(pridobitev pomoči na podlagi oddaje mleka)  

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena, je upravičen 
do pomoči za krave molznice, če je imel najmanj eno oddajo mleka v obdobju od 1. aprila 
2022 do vključno 30. junija 2022, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

na kmetijskem gospodarstvu na dan 30. junij 2022 redi najmanj dve kravi molznici. 1.
Prihod živali na  kmetijsko gospodarstvo pred 30. junijem 2022 mora biti sporočen v 
CRG. Če je krava molznica na dan 30. junij 2022 prisotna na planini, pašniku, sejmu 
ali razstavi, se prišteje kmetijskemu gospodarstvu, iz katerega je prišla. Premiki 
živali  kmetijskega gospodarstva od 1. aprila 2022 do 30. junija 2022 morajo biti  
sporočeni v CRG v predpisanem roku iz pravilnika ki ureja identifikacijo in 
registracijo goveda. 
kmetijsko gospodarstvo oziroma nosilec kmetijskega gospodarstva je vključen v 2.
najmanj enega od naslednjih ukrepov:

a) ukrep dobrobit živali, operacija DŽ – govedo, v skladu z Uredbo o ukrepu dobrobit 
živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v 
letu 2022 (Uradni list RS, št. 203/21);
b) je v letu 2022 obvezan izvajati ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v skladu 
z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in pla
čila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 
51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 
78/20, 26/21, 197/21 in 20/22);

je v letu 2022 obvezan izvajati kmetijske prakse ( zelena komponenta), ki ugodno c)
vplivajo na podnebje in  okolje iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na 



podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št.  347, z dne 20. 
12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/42 
z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za 
neposredna plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022 (UL L št. 9, z 
dne 14. 1. 2022, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba  1307/2013/EU) in sicer na na
čin:

da je zavezan k izpolnjevanju  prvega  in drugega odstavka 44. člena Uredbe 
1307/2013/EU  in hkrati ni predmet tretjega odstavka 44. člena Uredbe 
1307/2013/EU  oziroma
da je zavezan k izpolnjevanju prvega odstavka 45. člena Uredbe 1307/2013/EU 
oziroma
 je zavezan k izpolnjevanju  prvega, drugega in tretjega odstavka 46.člena Uredbe 
1307/2013/EU  ter  22. člena Uredbe, o shemah  neposrednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20, 3/21, 
67/21, 197/21 in 53/22)  in hkrati ni predmet četrtega odstavka 46. člena 
Uredbe1307/2013/EU.

(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti na dan vložitve zahtevka za ukrep po tej uredbi 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev skladno z ZKme-1. 
(3) Nosilec  kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane obvezne 
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, 
in to v višini, ki presega 50 eurov. 
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski ra
čun v skladu z ZKme-1. 

7. člen
(finančne določbe)

Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 1.746.390 eurov iz naslova Evropske unije in (1)
do 3.492.780 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
Število krav molznic iz 5. člena tega odloka, se prevzame iz Centralno podatkovno (2)
zbirko Govedo, ki jo vodi Kmetiski inštitut Slovenije.
Najvišje upravičeno število krav molznic iz 6. člena tega odloka se določi tako, da se (3)
seštevek oddaje mleka na kmetijskem gospodarstvu za obdobje od 1. aprila 2022 do 
vključno 30. junija 2022 deli s povprečno tri mesečno mlečnostjo v višini 1.590 kg in se 
nad 0,5000000 krave molznice zaokroži navzgor na celo število. Če je izračun števila 
živali na kmetijskem gospodarstvu višji kot jo izkazuje evidenca CRG na dan 30. junija 
2022, se kot najvišje število upravičenih krav molznic določi na podlagi evidence CRG 
na dan 30. junij 2022.
Višina pomoči na kravo molznico se izračuna tako, da se znesek iz prvega odstavka (4)
tega člena deli z vsoto upravičenih krav molznic vseh kmetijskih gospodarstev iz 
drugega in tretjega odstavka tega člena. Višina pomoči se zaokroži navzdol na eno  
decimalko natančno.
Višina pomoči ne sme presegati 100 eurov na upravičeno kravo molznico.(5)

8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

Nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec odda zahtevek pomoč v (1)
elektronski obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).
Zahtevek iz prejšnjega odstavkanosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaš(2)
čenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim 
elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev zahtevka 
agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na 



katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v 
informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev 
zahtevka, izvede elektronski vnos, zahtevek podpiše s kvalificiranim elektronskim 
podpisom in ga vloži v informacijski sistem agencije. Pooblaščenec za elektronsko vlo
žitev pri vnosu zahtevka izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na zahtevku upravičenec ali njegov pooblaš
čenec potrdi pravilnost vnosa podatkov. 
Rok za oddajo zahtevka iz prvega odstavka tega člena je od 11. julija 2022 do vključno (3)
25. julija 2022. 
Oddane količine mleka se izkazujejo s podatki iz evidence mleka. Če prvi kupec mleka (4)
ali nosilec kmetijskega gospodarstva ne sporoča oddanih količin mleka v evidenco 
mleka, se oddaja mleka proizvajalca mleka prvemu kupcu mleka lahko izkazuje z 
originalnimi podpisanimi listinami o oddaji mleka, ki jih odda ob zahtevku za pomoč.

9.člen
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija izda odločbo o odobritvi sredstev najkasneje do vključno 30. septembra 2022 
in izplača sredstva v skladu s 1. členom Delegirane uredbe (EU) 2022/467.  
(2) Agencija podatke o oddaji mleka kmetijskega gospodarstva za obdobje od 1. aprila 
2022 do vključno 30. junija 2022 prevzame iz evidence mleka.
(3) Agencija podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev, vključenih v kontrolo kakovosti in 
količine prireje mleka pridobi iz Centralne podatkovne zbirke Govedo. 
(4) Agencija podatke o kravah molznicah iz 1. točke prvega odstavka 6. člena tega odloka, 
prevzame iz CRG po 27. juliju 2022 

10. člen
(upravni pregledi in pregledi na kraju samem)

(1) Za ukrep iz tega odloka agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem pred 
izplačilom sredstev.
(2) Pregled na kraju samem iz prejšnjega odstavka se izvede v skladu z uredbo 809/2014/EU 
pri najmanj petih odstotkih upravičencev iz 4. člena tega odloka.

11. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvesti Komisijo Evropske unije v skladu s to
čkama (a) in (b) 3. člena Uredbe 2022/467/EU.

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-277/2022
Ljubljana, dne 
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

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

10. in 11. člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

1. člen: Opredeljene so pravne podlage za izvedbo ukrepa.

2. člen:  Pojasnjen je izraz, uporabljen v odloku.

3. člen: Opredelitev pomoči.

4. člen: Opredelitev upravičenca.

5. člen: Določa splošne pogoje za izravnalno pomoč za rejce v A kontroli  (kontrola prireje 
mleka), kot so vključenost živali  v kontrolo kakovosti in količine  prireje mleka, v obdobju  od  
1. aprila 2022 do vključno 30.junija 2022,  vpisnosilca v RKG, poravnava zapadlih davčnih 
obveznosti in minimalno dve kravi molznici.

6. člen: Določa splošne pogoje za  izravnalno pomoč za rejce na podlagi oddaje mleka. 
Pogoji za pomoč so, da KMG na dan 30. junij 2022 redi najmanj dve kravi molznici, vpis 
nosilca v RKG, poravnava zapadlih davčnih obveznosti, in da izvaja eno od aktivnosti: vklju
čenost v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka ali KOPOP ali ukrep dobrobit živali ali 
ukrep izvajanja zelene komponente.

7. člen: Določa celotno ovojnico v višini 1.746.390 eurov iz naslova Evropske unije in do 
3.492.780 eurov iz proračuna Republike Slovenije. Člen določa tudi postopek izračunane 
podpore, ki ne sme presegati 100 eurov/kravo molznico.

8. člen: Določa postopek oddaje vloge v obdobju  od 11. julija do vključno 25. julija 2022.
Vloga se bo vlagala v elektronski obliki preko vstopnega spletnega mesta Agencije Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Ob vnosu 
vloge bo imel vlagatelj na podoben način, kot velja za zbirno vlogo za uveljavljanje 
neposrednih plačil, dostop do potrebnih podatkov, s čimer se bo zmanjšala stopnja napak pri 
oddaji vlog. Agencija za kmetijske trge pripravlja aplikativno podporo za vlagatelje.

9. člen: Določa podrobnejše postopke, ki jih mora izvesti ARSKTRP.

10. člen: Določa upravne preglede in preglede na kraju samem pred izplačilom sredstev. 
Preglede izvede ARSKTRP.

11. člen: Določa obveščanje Komisije Evropske unije v skladu z  uredbo Evropske unije.

12. člen: Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



FINANČNE POSLEDICE: 

Ocenjujemo, da je število živali ki bodo upravičene do pridobitve nadomestila približno 
88.000.
Za ukrep po tem odloku je treba predvideti do 5.239.170 eurov (1.746.390 eur sredstev 
Evropske unije +  3.492.780 eurov nacionalnih sredstev)

Predlagana  finančna pomoč je ocenjena na 60 eurov/žival vendar ne višja kot 100 eurov/žival.
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