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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Seznanitev Vlade RS z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode
v kmetijstvu za leto 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št.
114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07,40/12-ZUJF in 17/14; v nadaljnjem besedilu
ZOPNN) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne ……..sprejela naslednji sklep:
1. Vlada Republike Slovenije se seznani z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo
posledic škode v kmetijstvu za leto 2018.
Stojan Tramte
generalni sekretar
Priloge:
- Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018.
Prejemniki:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za obrambo,
-

Ministrstvo za okolje in prostor.

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:
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:
Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena ZOPNN mora Komisija za odpravo posledic škode v
kmetijstvu o svojem delu izdelati letno poročilo in ga predložiti ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo,
to pa s poročilom seznani vlado RS.
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je na svoji redni seji, dne 28. marca 2019 sprejela
Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018 in o tem
seznanila ministrico pristojno za kmetijstvo.

6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
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
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
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
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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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da ni potrebe
po sodelovanju javnosti.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA
NE

dr. Aleksandra Pivec
ministrica
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OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena ZOPNN mora Komisija za odpravo posledic škode v
kmetijstvu o svojem delu izdelati letno poročilo in ga predložiti ministrstvu, pristojnem za
kmetijstvo, to pa s poročilom seznani vlado RS.
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je na svoji redni seji 28. marca 2019, sprejela
Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018 in o tem
seznanila ministrico pristojno za kmetijstvo.
V skladu z navedenim, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vlado RS seznanja z
Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018.
Priloge:
Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018.

LETNO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
ZA LETO 2018
V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list
RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14; v
nadaljnjem besedilu: ZOPNN), podaja Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v
nadaljnjem besedilu: Komisija) svoje poročilo o delu za leto 2018.
Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018
Komisijo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01203-3/2018/4, z dne 29. marca
2018 sestavljajo:
 Hermina Oberstar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP; predsednica), Vesna Stradar (namestnica),
 Matija Medvešček, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP; član), Dijana Pirc (namestnica),
 dr. Jože Uhan, Agencija RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO; član), dr. Petra
Souvent (namestnica),
 dr. Andreja Sušnik, (v nadaljnjem besedilu: ARSO; članica), dr. Gregor Gregorič
(namestnik),
 mag. Stanislav Lotrič, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu:
URZSR; član), Ana Jakšič (namestnica),
 Špela Perme, Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF; članica), Marina
Dobraš (namestnica),
 mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
KGZS; članica), dr. Dušica Majer (namestnica).
Komisija je imela v letu 2018 dve redni in pet dopisnih sej na katerih je obravnavala:
- Poročilo komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo
posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017,
- Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu,
- Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017,
- izpad dohodka zaradi pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 za posamezne upravičence
ter korekcijski faktor za pozebo med 21. in 22. aprilom 2017,
- spremembe Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017,
- izpad dohodka zaradi posledic suše v kmetijstvu leta 2017 za posamezne upravičence
in korekcijski faktor, za sušo v letu 2017 ter
- Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.
1. Komisija je na redni seji, ki je potekala 5. januarja 2018 od 11.30 do 14.55 ure,
pregledala zapisnike preteklih sej, obravnavala Poročilo komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi
naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo 2016) in
Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu (v nadaljnjem
besedilu: program pozeba).
Predsednica Komisije je povzela zapisnike redne in treh dopisnih sej.
Komisija je soglasno potrdila zapisnike redne in treh dopisnih sej in sprejela sklep, da se
usklajeni in podpisani zapisniki pošljejo članom Komisije po vsaki seji v vednost ter da se bodo
v skladu s poslovnikom Komisije, zapisniki dopisnih sej še vedno potrjevali na rednih sejah
Komisije.
Predsednica Komisije je članom Komisije v nadaljevanju predstavila povzetek vsebine poročila
2016. Število upravičencev v tabeli, ki je kot priloga k poročilu 2016 se je razlikovalo od števila
upravičencev v samem poročilu 2016. Razlika je nastala zato, ker se ena upravičenka v tabeli
pojavlja 3 krat in sicer: 1x oddaja vloge ter 2x izplačilo ugodno rešene pritožbe (del izplačila je
šel iz proračunske rezerve, del pa iz sredstev MKGP).
Komisija je soglasno sprejela poročilo 2016.
7

Predsednica Komisije je članom Komisije predstavila tudi povzetek programa pozeba 2017, ki
pa se je nekoliko razlikoval od tistega, ki je bil poslan kot gradivo za sejo in sicer zaradi
pripomb, ki so bile v času pred sejo, dane s strani pravne službe MKGP in ARSKTRP.
Pripombe so se nanašale na:
- brisanje zadnjih dveh odstavkov, podpoglavja 5.2. Natančnejši pogoji za določitev
kmetijskih gospodarstev, ki so upravičena do sredstev za odpravo posledic pozebe v
obdobju med 21. in 22. aprilom 2017, ki se nanašata na izračun materialne škode na
sredstvih, ki ga pri pozebi v letu 2017 ni bilo,
- vključitev stroškov izvedbe programa v podpoglavje 5.4. Ocena potrebnih sredstev,
programa pozeba 2017,
- uskladitev besedila, ki se nanaša na objavo obvestila Evropske komisije o prejemu
povzetka informacij in identifikacijske številke pomoči oziroma sklepa Evropske komisije
o skladnosti ukrepa in se navaja v prvem odstavku podpoglavja 5.5. Način izplačila
sredstev upravičencem in tretjem odstavku podpoglavja 5.6. Začetek izvajanja
Programa in način poročanja s službo za državne pomoči na MKGP.
S strani članov Komisije so bile na program pozeba 2017 dane naslednje pripombe:
- redakcijski popravki,
- zamenjava vsebine poglavja 3. z vsebino, ki je objavljena na spletni strani ARSO:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/mraz_2122apr2017.pdf,
- zahteva po enakovredni obravnavi vsakega programa (v programu pozeba in sneg v
letu 2016 stroškov izvedbe programa ni bilo opredeljenih),
- opozorilo, da besedilo sedmega odstavka podpoglavja 5.5. Način izplačila sredstev
upravičencem, Komisiji ne daje ustrezne pravne podlage za potrditev izpada dohodka
po posameznih upravičencih.
Komisija je soglasno sprejela v skladu s prejetimi pripombami in redakcijskimi popravki
popravljen program pozeba 2017.
Pod točko razno, je bilo s strani članov komisije izpostavljeno:
- da je potrebno popraviti sklep, ki določa člane Komisije in da se obvestila za zamenjavo
namestnice, ki je bilo poslano s strani MF še ni upoštevalo,
- vprašanje potrebe soglasja MF na Obvestilo o začetku vlaganja zahtevkov v
medresorskem usklajevanju. Mnenje MKGP je bilo, da je prav, da je MF seznanjeno z
datumom začetka vlaganja zahtevkov zaradi načrtovanja likvidnosti in da bo naslednjič
tovrstno obvestilo MF posredovano le v vednost,
- da je v prihodnje potrebno razmisliti o dodatnem spodbujanju in načrtovanju investicij
na področju naravnih nesreč v kmetijstvu, še posebej za pozebo. Predsednica Komisije
je povedala, da je bila s tem namenom ustanovljena projektna skupina za obvladovanje
tveganj v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu, katere rezultat naj bi bil predlog ukrepa
za obvladovanje tveganj v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu v novi SKP.
2. Komisija je na dopisni seji, ki je potekala od torka 3. aprila 2018 od 9.00. ure do srede
4. aprila 2018 do 12.00 ure, obravnavala izpad dohodka zaradi pozebe med 21. in 22.
aprilom 2017 za posamezne upravičence in korekcijski faktor, v primeru, da izračunana
višina pomoči po vseh kriterijih preseže razpoložljiva sredstva.
Med sejo Komisije je bilo ugotovljeno, da sklep pod št. 2. Komisija za odpravo posledic škode v
kmetijstvu potrjuje korekcijski faktor ni potreben, kajti izračunana višina pomoči po vseh merilih
ni presegla razpoložljivih sredstev po programu pozeba in da je glasovnico potrebno popraviti.
Glasovnica je bila ustrezno popravljena in ponovno poslana članom komisije 3. aprila 2018 ob
9.45 uri.
Prav tako je bil s strani članice Komisije izražen dvom o preverljivosti podatkov za izračun
izpada dohodka v skladu z Uredbo 702/2014. S strani MKGP je bila članici Komisije dana
podrobnejša obrazložitev postopka izračuna izpada dohodka zaradi pozebe med 21. in 22.
aprilom 2017 za posamezne upravičence.
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Od sedem možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 7 pravočasnih. Komisija je bila
sklepčna.
Komisija je s sedmimi glasovi za potrdila izpad dohodka zaradi pozebe med 21 in 22 aprilom
2017 za posamezne upravičence.
3. Komisije je na redni seji, ki je potekala 20. aprila od 9.00 ure do 12.15 ure obravnavala
zapisnike preteklih sej in program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v
letu 2017.
Predsednica Komisije je povzela zapisnika redne in dopisne seje. Člani Komisije na zapisnika
niso imeli pripomb.
Komisija je soglasni potrdila zapisnika redne in dopisne seje.
V nadaljevanju je bil članom Komisije predstavljen Program odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: program suša), ter sklep Vlade RS s
katerim je le ta potrdila novo končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji
zaradi posledic suše v letu 2017.
Predsednica Komisije je pojasnila, da je bil razlog za novo končno oceno neposredne škode v
kmetijski proizvodnji, razlika v oceni škode, zaradi vnosa napačnega GERK-a, napačne kulture
na GERK-u, napačnega odstotka poškodovanosti oziroma vnosa posameznega GERK-a
oškodovanca s strani občinskih komisij, ki je bila ugotovljena s strani URSZR pred primopredajo
dokumentacije o neposredni oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2017
ARSKTRP.
S strani članov Komisije so bile na vladno gradivo dane naslednje pripombe:
- redakcijski popravki,
- da je predložitev nove ocene škode v potrjevanje na Vlado RS naloga Ministrstva za
obrambo oz. URZSR, vendar pa, ker je že bila tovrstna praksa v primeru potrjevanja
Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2013, se s sklepom
strinja,
- da se v sklepu Vlade RS pod št. 3. znesek, ki je namenjen za izvedbo programa suša iz
13.000.000 evrov popravi na 7.042.937,90 evrov zaradi zagotavljanja primerljivosti in
kontinuitete višine državne pomoči za naravne nesreče, ki je bila dodeljena v preteklosti
(suša 2012 –pomoč v višini 10% ocenjene škode, suša 2013 – pomoč v višini 5% ocenjene
škode, pozeba 2016 – pomoč v višini 7,9% ocenjene škode in pozeba 2017 – pomoč v
višini 14,9% ocenjene škode oz. po upravičenih zahtevkih 12,3%).
S strani članov Komisije so bile na program suša 2017 dane naslednje pripombe:
- redakcijski popravki,
- dodatek novega odstavka v poglavju 2. Pravne podlage, ki se nanaša na upoštevanje
zakona, ki ureja vprašanja razsodbe arbitražnega sodišča, za upravičenca, ki imata
površine na območju katastrske občine, ki se je vodila v Republiki Hrvaški,
- ponovna preučitev vsebine odstavka podpoglavja 5.3. Kmetijska gospodarstva, ki so
upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu poglavja 5 Vsebina
programa »Te določbe ne izključujejo dodelitve pomoči za kulture oškodovancev, ki živijo v
občinah, ki so s priglasitvijo državne pomoči in objavo javnih razpisov omogočile
sofinanciranje zavarovalne premije tudi za škodo po suši. Izločitev pomoči bi bila v
nasprotju z devetim odstavkom 25. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
S strani članov Komisije je bilo postavljeno vprašanje glede preverjanja pogoja izpolnjevanja 9.
člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter obseg prispevka zadevnega
sektorja za rabo vode, ki je bil zahtevan v programu za sušo v letu 2013 na podlagi devetega
odstavka 11 člena UREDBE KOMISIJE (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001. Komisiji je bilo s
strani MKGP pojasnjeno, da nova evropska zakonodaja preverjanje tega pogoja ne zahteva več
in da zato tudi ni vključen v program suša.
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Članom Komisije so bile s strani predsednice Komisije predstavljene tudi dopolnitve programa
suša, ki niso bile del gradiva, ki so ga prejeli pred sejo. Predsednica Komisije je pojasnila, da je
bilo v postopku priprave programa suša ugotovljeno, da je Agro Zavarovalnica v letu 2017
omogočila sklepanje zavarovanj za primer suše za koruzo v zrnju in koruzo za silažo in da je
bilo sklenjenih 30 zavarovalnih pogodb ter izplačanih 153.608 EUR zavarovalnine. Četrti
odstavek tretjega člena ZOPNN pa določa, da sredstev po tem zakonu ni mogoče pridobiti ali
dodeliti za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji ali na
gospodarskih objektih kmetijskih gospodarstev ali za odpravo posledic množičnega izbruha
rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če je bila za odpravo teh posledic
omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.
MKGP je bilo mnenja:
- da se določilo iz četrtega odstavka tretjega člena ZOPNN nanaša na pridobitev državne
pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije v okviru Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list
RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17), ki ne omogoča tovrstne pomoči za
sušo in ne v okviru občinskih sredstev, ki pa so namenila svoja sredstva za sofinanciranje
suše ter da
- da program suša sledi cilju vlade, ki je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k zavarovanju
svojih pridelkov pred posledicami naravnih nesreč in da se je s tem namenom v letu 2018
dvignil tudi delež sofinanciranja zavarovalnih premij.
Člani Komisije so menili, da je mnenje, ki je bilo dano s strani MKGP potrebno dati v presojo
predstavnikom MOP-a, ki so nosilci tega zakona, ter službi za državne pomoči na MKGP.
Program suša z mnenjem MKGP je bil poslan v presojo g. Vivodi na MOP-u.
Člani komisije so se strinjali, da se je še enkrat pokazalo, da je obstoječo nacionalno
zakonodajo, ki ureja naravne nesreče v kmetijstvu nujno potrebno popraviti in uskladiti z
evropsko.
Komisija je soglasno sprejela odločitev, da se v skladu s pripombami in redakcijskimi popravki
popravljen program suša da ponovno na glasovanje na dopisno sejo.
4. Komisije je na dopisni seji, ki je potekala od srede 25. aprila 2018 od 9.00 ure do
četrtka 26. aprila 2018 do 12.00 ure obravnavala Program odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše v letu 2017.
Dve članici Komisije, sta podali negativno soglasje k programu suša in sicer:
- ker je s strani MKGP predlagan znesek pomoči v višini 13.000.000 evrov previsok glede
na višino državne pomoči, ki je bila izplačana za naravne nesreče v preteklih letih in
glede na razpoložljiva sredstva proračunske rezerve v letu 2018, kar je bilo poudarjeno
že na redni seji komisije, ki je potekala 20. aprila 2018,
- zaradi nestrinjanja z izjemo navedeno v poglavju 5.3. Kmetijska gospodarstva, ki so
upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu poglavja, ki se nanaša
na vključitev kmetijskih gospodarstev, ki so lahko uveljavila sofinanciranje zavarovalnih
premij za sušo s strani občin.
Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 7 pravočasnih. Komisija je bila
sklepčna.
Komisija je s petimi glasovi za in dvema glasovoma proti potrdila Program odprave posledic
škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017.
5. Komisija je na dopisni seji, ki je potekala od ponedeljka 11. junija 2018 od 9.00 ure do
torka 12. junija 2018 do 16.00 ure, obravnavala Letno poročilo o delu Komisije za
odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017
Komisija je v skladu s četrtim odstavkom 8. člena ZOPNN-a obravnavala in sprejela predlog
Letnega poročila o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.
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Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 5 pravočasnih. Komisija je bila
sklepčna.
Komisija je s petimi glasovi za potrdila Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu za leto 2017.
6. Komisije je na dopisni seji, ki je potekala od torka 3. julija. 2018 od 9.00 ure do srede 4.
julija 2018 do 15.00 ure, obravnavala spremembe Programa odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše leta 2017
Komisija je obravnavala in sprejela predlog sprememb Programa odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše leta 2017.
Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 6 pravočasnih. Komisija je bila
sklepčna.
Komisija je s šestimi glasovi za potrdila spremembe Programa odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše leta 2017.
7. Komisija je na dopisni seji, ki je potekala od četrtka 19. julija 2018 od 9.00 ure do petka
20. julija 2018 do 12.00 ure, obravnavala izpada dohodka zaradi posledic suše v
kmetijstvu leta 2017 za posamezne upravičence in korekcijski faktor, v primeru, da
izračunana višina pomoči po vseh kriterijih preseže razpoložljiva sredstva.
Komisija je obravnavala izpad dohodka zaradi posledic suše v kmetijstvu leta 2017 za
posamezne upravičence in korekcijski faktorja, v primeru, da izračunana višina pomoči po vseh
kriterijih preseže razpoložljiva sredstva. Članica Komisije je prosila za dodatna pojasnila glede
izračuna izpada dohodka za posamezne upravičence. Pojasnila so bila dana s strani
ARSKTRP.
Od 7 možnih glasovnic je v okviru dopisne seje prispelo 6 pravočasnih. Komisija je bila
sklepčna.
Komisija je s šestimi glasovi za potrdila izpad dohodka zaradi posledic suše v kmetijstvu 2017 in
korekcijski faktor.

Hermina Oberstar
predsednica komisije za odpravo
posledic škode v kmetijstvu
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