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ZADEVA: Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in 

hrušk – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. člena, 12. člena in prvega odstavka 23. 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, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) je Vlada Republike Slovenije na seji 
_________ dne _______ pod točko ____________ sprejela naslednji   

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov 
pridelave jabolk in hrušk ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

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:
– Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
– mag. Marjeta Bizjak, Sektor za kmetijske trge in sektorske načrte,
– Saška Belaj, Sektor za kmetijske trge in sektorske načrte.
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:

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk in hrušk v intenzivnih 

sadovnjakih, ki jih je vpliv agresije Rusije proti Ukrajini še posebej prizadel. Pridelovalci 

jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih so utrpeli povišanje stroškov zaradi naraščajočih 

cen energije (gorivo, mazivo, elektrika), stroškov gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, drugih 

materialov v pridelovalnem procesu (investicijsko vzdrževanje, embalaža), višjih stroškov 

pridelave, prevozov, skladiščenja in hlajenja v hladilnicah. Na podlagi modelnih kalkulacij za 



namizna jabolka in namizne hruške, ki jih je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, so bile 

izdelane ocene proizvodnih stroškov za jabolka pri povprečnem hektarskem pridelku 40 t/ha 

ter za hruške pri povprečnem hektarskem pridelku 25 t/ha. Kalkulaciji odražata visoke 

stroške proizvodnje. Pri obeh sadnih vrstah je upoštevano, da se hladi 90 % neto pridelka, 

od tega 70 % v kontrolirani atmosferi in 30 % v navadni atmosferi. 

V skladu z 23. členom Zakona o kmetijstvu se bo upravičencem na podlagi podatkov iz 

uradnih evidenc izdala informativna odločba. 

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila: 

- pridelovalci jabolk in hrušk, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev-evidenco 

intenzivnih sadovnjakov, 

- vstopni prag je od vključno 7,5 ha intenzivnega sadovnjaka jablan ali 7,5 ha intenzivnega 

sadovnjaka hrušk na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev-

evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 31. 12. 2022,   

- sedmi dan po uveljavitvi odloka upravičenec nima neporavnanih obveznih dajatev in 

drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v 

višini, ki presega 50 eurov, 

- finančno nadomestilo se zniža za že prejete pomoči.  

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne 

ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL 2022/C 

131 I/01), točka 2.1.  

Višina finančnega nadomestila znaša 1.500 EUR / ha intenzivnega sadovnjaka jablan ali 

hrušk. 

Predvidoma bo finančno pomoč pridobilo 45 upravičencev, kar znaša do 1.749.000 EUR.

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 NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Višina finančnega nadomestila znaša 1.500 EUR / ha intenzivnega sadovnjaka jablan ali 

hrušk. 
Ocenjujemo, da bo finančno pomoč pridobilo 45 upravičencev, kar znaša do 1.749.000 
EUR.



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 

Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

Nov projekt: 

Finančno 

nadomestilo 

pridelovalce

m jabolk in 

hrušk –

draginja

Nova PP: 

Finančno 

nadomestilo 

pridelovalcem 

jabolk in hrušk –

draginja

0

SKUPAJ 0

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 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano 

2330-21-5119 Skupni 
strateški načrt 2023-
2027 – EKSRP 

221065:

Skupni 

strateški 

načrt 

2023-2027 

– EKSRP 

–

slovenska 

udeležba

1.749.000 0

0
SKUPAJ 1.749.000 0

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
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani

Datum objave na e-demokraciji: 20. 2. 2023

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

Mnenja, predloge, pripombe z navedbo predlagateljev: 

Upoštevani so bili predlogi:
 Zadružne Zveze Slovenije,
 Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
 Gospodarske zbornice Slovenije. 

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

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

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                       Tatjana Buzeti
                     državna sekretarka



PREDLOG
EVA 2023-2330-0001 

Na podlagi 10. člena, 12. člena in prvega odstavka 23. 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, 

44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja 

ODLOK

o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk 

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok določa upravičenca, podrobnejše pogoje in postopek dodelitve finančnega

nadomestila zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk zaradi agresije Rusije proti Ukrajini 

(v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne 

ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z 

dne 9. 11. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen

(upravičenec)

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z 

zakonom, ki ureja kmetijstvo, katerega kmetijsko gospodarstvo se spopada z visokimi stroški pri

pridelavi jabolk in hrušk, ocenjenih na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka in 

namizne hruške, in je imel na dan 31. 12. 2022 v register kmetijskih gospodarstev vpisanih vsaj 

7,5 ha skupnih površin intenzivnih sadovnjakov jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra 

kmetijske rastline 611 – jablana) ali vsaj 7,5 ha skupnih površin intenzivnih sadovnjakov hrušk 

(šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška) in izpolnjuje pogoje za 

pridobitev finančnega nadomestila.

3. člen

(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)

Za pridobitev finančnega nadomestila mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje: 
1. je imel na dan 31. 12. 2022 v register kmetijskih gospodarstev vpisan intenzivni sadovnjak 

jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali intenzivni 
sadovnjak hruške (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška);

2. je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
3. sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki 
presega 50 eurov. 

4. člen

(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar 

intenzivnega sadovnjaka jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 –

jablana) ali na hektar intenzivnega sadovnjaka hrušk (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra 

kmetijske rastline 612 – hruška). Podatek o površini intenzivnega sadovnjaka jablan in površini 



intenzivnega sadovnjaka hrušk iz 2. člena Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pridobi po uradni dolžnosti iz registra 

kmetijskih gospodarstev na stanje na dan 31. 12. 2022.  

(2) Znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 1.500 eurov na hektar intenzivnega 

sadovnjaka jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) in na 

hektar intenzivnega sadovnjaka hrušk (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 –

hruška). 

(3) Upravičencu, ki je prejel pomoč za sektor sadja na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa 

izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej 

prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 

RS, št. 17/23), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za že prejeto pomoč za intenzivni 

sadovnjak jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali 

intenzivni sadovnjak hruške (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška). 

(4) Upravičencu, ki je prejel pomoč za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. 

decembra 2022 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen 

električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22), se finančno 

nadomestilo po tem odloku zniža za že prejeto pomoč za gospodarstvo v tem obdobju. 

(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen v upravičeni vrednosti že 

prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike 

Slovenija s proračunske postavke ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

5. člen

(podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Agencija upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena tega odloka, na podlagi 

podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(2) Podatke o upravičencih agenciji pošlje Finančna uprava Republike Slovenije na podlagi 

njenega zaprosila.

(3) Agencija preveri podatke iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena na dan uveljavitve 

tega odloka.

(4) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z 

oddelkom 2.1. Začasnega okvira.

(5) Agencija odpošlje informativno odločbo najpozneje do 25. aprila 2023. 

6. člen

(skupni znesek in združevanje pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira ne sme 

presegati 250.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. 

(2) Pri izračunu skupnega zneska pomoči se poleg pomoči, ki jih je prejel upravičenec, 

upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela povezana podjetja upravičenca, ki delujejo kot en 

subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 



(EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 

108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1). 

(3) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje 

pomoči v skladu s točkama 55(a) in 56(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug 

ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri 

čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 2.1. 

Začasnega okvira, ne presega 2.000.000 eurov bruto. Če se upravičenec ukvarja z več 

dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje v skladu s točko 56(a) Začasnega okvira, 

najvišji skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega 300.000 eurov bruto. 

(4) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo 

državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali Uredbo 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 spremenjeno z Uredbo 

Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o 

razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 

Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo 

Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 

12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2046 z dne 24. oktobra 

2022 o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se 

upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna 

Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o 

Irski/Severni Irski (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 55). 

(5) Ne glede na 4. člen tega odloka se finančno nadomestilo ustrezno zniža, če bi bila z 

odobrenim finančnim nadomestilom presežena katera izmed zgornjih mej iz tega člena.

7. člen

(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne 

pomoči v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah 

državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in ministrstvo, pristojno za 

finance.

(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča 

ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga 

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8. člen

(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o dodeljenih finančnih nadomestilih v 

skladu s točko 76 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 

(https://www.gov.si/teme/objava-vecjih-prejemnikov-pomoci/).

9. člen

(hramba dokumentacije)



Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih nadomestilih 

deset let od dneva dodelitve zadnjega finančnega nadomestila v skladu s tem odlokom.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek izvajanja ukrepa)

(1) Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju 

odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim 

trgom.

(2) Ministrica, pristojna za kmetijstvo, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

11. člen

(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-29/2023  

Ljubljana, 

EVA 2023-2330-0001 

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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

Pravni podlagi za Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in 
hrušk sta Sporočilo Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9. 11. 2022, str. 1) ter 10. 
člen, 12. člen in prvi odstavek 23. 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, 44/22 in 130/22 –
ZPOmK-2). 

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon

Zakon, ki ureja kmetijstvo, roka za izdajo te uredbe ne predpisuje. 
Na podlagi Sporočila Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9. 11. 2022, str. 1) se pomoč 
dodeli najpozneje do 31. 12. 2023. 

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna

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

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Vsebinska obrazložitev:

1. člen: Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem pridelovalcem jabolk ali 
hrušk, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. 

2. člen: Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na dan 31. 12. 2022 v register 
kmetijskih gospodarstev vpisanih vsaj 7,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablan ali 7,5 ha 
površine intenzivnega sadovnjaka hrušk. Visoki stroški pri pridelavi jabolk in hrušk so ocenjeni 
na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka in namizne hruške. 

3. člen: Določeni so pogoji za pridobitev finančnega nadomestila, in sicer, da ima v uradne
evidence vpisane površine intenzivnega sadovnjaka jablan ali hrušk, da ima odprt transakcijski 
račun, da ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

4. člen: Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar 
intenzivnega sadovnjaka jablan ali hrušk. Upravičencu se odštejejo že dodeljene pomoči na 
podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv 
ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020, in na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih 
povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Sredstva v višini 1.749.000 eurov se bodo zagotovila s proračunske postavke ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 
221065 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba, NRP 2330-21-5119 



Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP, na novo proračunsko postavko z nazivom 
»Finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk in hrušk – draginja«, ki se bo uvrstila v 
podprogram 230402 Sredstva za financiranje posledic draginje.

5. člen: Določa, da se izda informativna odločba o izpolnjevanju pogojev na podlagi podatkov iz
uradnih evidenc upravičencem najpozneje do 25. aprila 2023. Agencija v izreku odločbe 
navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira. 

6. člen: V skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira so določene omejitve in najvišji skupni 
znesek državne pomoči, ki ne sme presegati 250.000 eurov na upravičenca, dejavnega v 
primarni kmetijski proizvodnji. 

7. člen: Pred odobritvijo finančnega nadomestila ARSKTRP preveri že dodeljene državne 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira.  

8. člen: Določa spletno mesto objave informacije o shemi državne pomoči.

9. člen: Določa hrambo dokumentacije.

10. člen: Ukrep se s tem odlokom začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju 
odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim 
trgom. 

11. člen: Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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