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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 
oktobra 2020 do 31. januarja 2021- predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ……… seji dne ………….. sprejela naslednji ...

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-1919 
za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 in ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

2. Sredstva za izvajanje Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-1919 za 
obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije.

   mag. Janja Garvas Hočevar 
v.d. GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za javno upravo.

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 v kmetijstvu.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
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pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:

Predpis je podlaga za izvedbo ukrepa finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 19 za obdobje od 
1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).

Posledice epidemije COVID-19 in ustavitev javnega življenja občutijo tudi kmetije, ki se ukvarjajo z 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Zaradi epidemije COVID-19 prihaja do velikih težav s prodajo in 
izpadom dohodka na področju posameznih skupin dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Težave se 
kažejo zlasti na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki so povezane s turizmom na kmetijah. 
Kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom, so morale začasno prenehati opravljati dejavnosti ponujanja 
nastanitev ter vse gostinske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti imajo večji izpad dohodka tudi 
dopolnilne dejavnosti povezane s prodajo svojih proizvodov šolam, vrtcem in drugim organizacijam, 
ki sicer zagotavljajo prehrano, njihove dejavnosti pa v obdobju epidemije ne potekajo oziroma se 
izvajajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Posledice ustavitve javnega življenja se kažejo tudi pri 
drugih storitvenih dejavnostih, pri katerih je prodaja storitev ali izdelkov povezana z obiski gostov. 
Kmetije v času ustavitve javnega življenja tako samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek. 

Kmetije lahko prodajajo svoje pridelke in v kolikor imajo priglašeno še ustrezno dejavnost, tudi 
izdelke in pridelke drugih kmetij, ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), pri čemer pa ni mogoče nadomestiti izpada prihodkov od prodaje iz naslova prej navedenih .

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel 
najkasneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).

Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje 1. oktobra 2020 do 
31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), 
zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije 
državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno 
zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni 
okvir).
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 DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
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
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7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Na podlagi omejitev izvajanja dejavnosti, ki izhajajo iz ukrepov varovanj zdravja ljudi v času 
razglasitve epidemije bolezni COVID-19, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji niso mogli izvajati 
vseh svojih storitev oziroma so utrpeli upad dohodka iz naslova prodaje svojih proizvodov in storitev 
zaradi upada izvajanja aktivnosti pri drugih organizacijah, ki so sicer njihovi kupci.

V letu 2020 so o doseženem dohodku za leto 2019 poročali 4.447 nosilci dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, ki svoje dejavnosti opravljajo na 4.369 kmetijah. Poročali so o skupaj 18.253.900 evra
skupnega dohodka na 18.056 vrstah priglašenih dejavnosti. 

Kmetije, ki imajo priglašeno dopolnilne dejavnosti s področja gostinstva in turizma predstavljajo 
najbolj ranljivo skupino z vidika posledic ukrepov za zmanjševanje širjenja bolezni COVID-19. Po 
podatkih Registra kmetijskih gospodarstev je za leto 2019 dohodek poročalo 1.073 nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s 1.070 kmetij, povezanih s turizmom oziroma gostinstvom, v 
skupni višini 6,1 mio evrov, kar predstavlja 33% vsega dohodka dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Vsota vseh vrst dopolnilnih dejavnosti na teh kmetijah znaša 5.842. Povprečna vrednost dohodka 
na kmetijah, ki imajo priglašene dopolnilne dejavnosti s področja gostinstva in turizma, znaša 
4799,85 evra. Ocenjujemo, da je dosežen dohodek iz naslova teh dejavnosti na vseh kmetijah z 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah v višini 5.13 mio evra. Obdobje zajema po odloku je od 
1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, kar predstavlja 1/3 leta. Ob ocenjenem pretežnem izpadu 
dohodka v tem obdobju (ocena v višini 90%) znaša izpad dohodka v višini 1,54 mio evra. 

Ocena ne vključuje izpada dohodka iz naslova drugih posledic ukrepov omejevanja širjenja bolezni 
COVID-19 na poslovanje dopolnilnih dejavnosti (manjši odkup izdelkov za šole, vrtce in druge 
organizacije). Poleg tega pa se ocenjuje, da so kmetije del tega izpada kmetija nadomestile s 
prodajo preko drugih prodajnih poti. 
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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 

+1.540.000

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: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 5. 2. 2021
V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

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

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS):
- nadomestilo naj se izplača v različnih deležih pomoči glede na to ali se je posamezna vrsta 

dopolnilne dejavnosti lahko izvajala ali ne in sicer v višini 30% izpadlega prihodka oz. 25% 
izpadlega prihodka;

- nadomestilo se ne sme zniževati zaradi prejema mesečnega temeljnega dohodka;
- spodnji znesek nadomestila mora znašati 100 evrov, četudi je izpad nižji naj se dodeli 

minimalno 100 evrov;
- podaljša naj se ukrep odloga plačila kredita za fizične osebe;
- upravičeni naj bodo vsi nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki so imeli dovoljenje za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti do vložitve zahtevka;
- črta naj se zahteva, da vlagatelj ne sme biti insolventen;

Sindikat kmetov Slovenije:
- najvišji prag pomoči naj se dvigne na 20.000 evrov.

Pobuda državljana:
- upošteva naj se izračun dejanskega odhodka, ki je razlika med dejanskimi prihodki in 

dejanskimi odhodki;
- obdobje naj bo od 17.10.2020 dalje.

Upoštevani so bili:

Predlog pobude za dvig najvišje višine nadomestila se je glede na omejitev v pomladnem valu 
epidemije, ko je znašal 3.000 evrov, v objavljenem predlogu za javno obravnavo že povišal na 6.000 
evrov, v obravnavanem predlogu pa znaša 8.000 eurov. Znesek je primerljiv z ukrepom, ki ga izvaja 
ministrstvo pristojno za gospodarstvo – pomoč za nekrite fiksne stroške, kjer se pomoč dodeli največ 
v višini 2.000 evrov mesečno na zaposlenega oz. nosilca dejavnosti. Nosilce dopolnilnih dejavnosti v 
tem primeru obravnavamo kot nosilce dejavnosti in za upravičeno obdobje štirih mesecev tako znaša 
predlagani najvišji znesek 8.000 evrov.

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

Pobud KGZS ni bilo mogoče upoštevati, saj predlogi iz: 
- prve alineje zahtevajo razpored prihodkov po posameznih dejavnostih, poleg tega so se 

posamezne dejavnosti lahko izvajale v omejenem obsegu oz. v upravičenem obdobju lahko 
tudi sprostile. Implementacije takšne zahteve predstavlja veliko tveganje za neenakopravno 
obravnavo posameznih nosilcev iste vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Poleg tega ne 
sledi namenu določbe zakona, da se dokazno breme za izpad dohodka pri nosilcih 
dopolnilnih dejavnosti izkazuje iz evidenc pri samih nosilcih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

- druge, tretje in šeste alineje: predloga sta v neposrednem nasprotju z določbami zakona oz. 
tretja in šesta predpisov, ki urejajo državne pomoči;

- četrte alineje se ne nanašajo na vsebino, ki jo ureja predlog odloka
- pete alineje ureja obdobje upravičenosti primerljivo s prej navedenim ukrepom pomoči 

ministrstva pristojnega za gospodarstvo. Datum začetka opravljanja dejavnosti je v predlogu 
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odloka usklajen z ukrepom pomoči za nekrite fiksne stroške tako, da se upoštevajo vsi nosilci 
dopolnilne dejavnosti, ki so imeli dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti do 
1. septembra 2020.

Na komentar državljana smo delno odgovorili že v prvi alineji pojasnil k pripombam KGZS dodajamo
pa, da je predlagani izračun finančne pomoči v skladu s tretjim odstavkom 116. člena ZIUOPDVE. 
Zakon namreč določa, da se finančno nadomestilo dodeli v obliki pavšala glede na povprečje 
dohodkov zadnjega leta, katere namen je ravno poenostavljeno ugotavljanje izpada dohodka in ne 
obravnava zahtevkov na podlagi izdelave delnih bilančnih rezultatov.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                           Dr. Jože Podgoršek
                                                    minister



PREDLOG

2021-2330-0012

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 –
ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na 

kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, vstopni prag, način 
izračuna višine finančnega nadomestila, najvišjo višino finančnega nadomestila in postopek 
dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji zaradi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo). 

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, 
str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za 
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k 
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 
6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med 

prihodki od prodaje in normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se 
upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju brez obračunanega davka na 
dodano vrednost;

2. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. 
člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 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. 193 z 
dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 
z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL 
L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

3. predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. 
člena Uredbe 702/2014/EU;

4. trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 7. točki 2. 
člena Uredbe 702/2014/EU;

5. sektor ribištva in akvakulture je gospodarski sektor, kot je opredeljen v točki (d) 5. člena 
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) 
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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).

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila iz Priloge, ki je sestavni del tega 
odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel
najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 
36/18).

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje 
pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.

4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. 
oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. 
januarja 2020. Delež izpada dohodka se izračuna na podlagi dohodka v mesecih iz tega
odstavka po naslednji formuli: 1 – (A/B),
pri čemer je: 

- A = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2020 
do 31. januarja 2021;

- B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2019 
do 31. januarja 2020.

(2) Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo 
dokončno po 30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo prejšnjega 
odstavka, pri čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 
izračuna kot štirikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vlagatelju, katerega dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 31. januarju 2020, izpad 
dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka v obdobju od 1. oktobra 2020 do 
31. januarja 2021, pomnožen z množiteljem 0,429.

(4) Za pridobitev finančnega nadomestila mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega 

prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja;

2. če se vlagatelj ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, v zahtevku izjavi, da 
finančnega nadomestila delno ali v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo;

3. 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);

4. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne 
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 
eurov.

5. člen
(merila za določitev višine nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov od 1. oktobra
2019 do 31. januarja 2020.
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(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini priznanega izpada dohodka iz prejšnjega člena, 
vendar ne več kot 8.000 eurov na posameznega upravičenca.

(3) Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja
2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno 
nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim 
odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), 
razen, če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na 
podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

6. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad dohodka v skladu s prvim, drugim in 
tretjim odstavkom 4. člena znaša najmanj 100 eurov.

(2) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne 
presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 
3.1. Začasnega okvira, ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v sektorju 
ribištva in akvakulture.

(4) Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje 
meje iz drugega in tretjega odstavka tega člena, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem računov 
ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje 
ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravičencu 
dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega zneska iz drugega odstavka 
tega člena. 

(5) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z dodeljenimi sredstvi presežena 
omejitev iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen in za isto obdobje, kot 
navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije.

7. člen
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pripisom 
»Izpad dohodka – DDK« ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: 
aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta podpisanega s kvalificiranim elektronskim 
podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

(2) Zahtevek se lahko vloži do vključno 25. marca 2021.

8. člen
(odločba o pravici do finančnega nadomestila)

(1) V izreku odločbe o pravici do finančnega nadomestila se navede, da gre za državno pomoč 
v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira.

(2) O izpolnjevanju pogojev odloči agencija najpozneje do 30. junija 2021.
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9. člen
(združevanje pomoči)

Finančna pomoč se lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de mininis v skladu z 
Začasnim okvirom, 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) 2020/972 
z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene 
veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
651/2014/EU), Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in 
trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 
2014, str. 37), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. 
decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 
v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 
12. 2020, str. 15), Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z 
dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 2020/972/EU z dne 2. julija 
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi 
prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 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) zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z 
obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), ob upoštevanju določb in pravil o združevanju pomoči iz teh uredb in Začasnega okvira.

10. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila v evidencah državne pomoči, ki jih vodita 
ministrstvo, pristojno za finance, ter ministrstvo, pristojno za ribištvo, za posameznega 
vlagatelja preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega 
okvira.

(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča 
ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno 
za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila 
posameznemu upravičencu, dejavnemu v sektorju ribištva in akvakulture, poroča ministrstvu, 
pristojnemu za ribištvo, o dodeljenem finančnem nadomestilu na način, ki ga ministrstvo, 
pristojno za ribištvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

11. člen
(objava informacij o shemi pomoči)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem 
odloku na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-
priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo javnosti najmanj deset let od zadnje 
dodelitve finančne pomoči. 

12. člen
(hramba dokumentacije)
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Agencija vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih 
pomočeh deset let od dneva zadnje dodelitve finančne pomoči po tem odloku.

KONČNI DOLOČBI

13. člen
(začetek uporabe)

(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske 
komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.

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

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-55/2021
Ljubljana,
EVA 2021-2330-0012

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša
predsednik

PRILOGA:

 Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (2) 
za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (2)
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Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (2) za obdobje od 1. 
oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (2)

PODATKI O VLAGATELJU

1 Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti ter naziv dopolnilne dejavnosti:

2 Matična 
številka

Davčna številka:

3 KMG MID:

4 Naslov (ulica ali naselje):

5 Pošta in poštna št.:

6 Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

                                                  
1 Vlagatelj, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 
30. septembru 2019 vpiše datum (najstarejšega, če ima več izdanih dovoljenj) dokončnega dovoljenja in 
znesek izstavljenih računov do 31. januarja 2020.
2 Kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od 
prodaje in normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih 
računov v posameznem obdobju brez obračunanega davka na dodano vrednost.
3 Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 
30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo prvega odstavka 4. člena odloka, pri 
čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik 
povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020
4 Vlagatelju, katerega (najstarejše) dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo 
dokončno po 31. januarju 2020, se izpad dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka v 
obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 = A, pomnožen z množiteljem 0,429.

7 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2020 
do 31. januarja 2021 (brez DDV)

8 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2019
do 31. januarja 2020 (brez DDV)1

9 A = dohodek2 dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31.  januarja 2021
(znesek iz 1.1.7 x 0,2)

10 B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 20203

(znesek iz 1.1.8 x 0,2)
11 Delež izpada dohodka4 po formuli:  1 – ( A / B)

12 Višina zaprošenega finančnega nadomestila
(B – A = znesek iz 1.1.10 – znesek iz 1.1.9)
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Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev

Spodaj podpisani izjavljam, da:

1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije COVID-19 (v 
nadaljnjem besedilu: odlok);

2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični, točni in popolni, ter da za svoje 
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;

3. za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po odloku, še nisem prejel 
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

4. soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 
tajnost;

5. sem seznanjen, da se pomoč po odloku dodeli v skladu z oddelkom 3.1. Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta 
sprememba začasnega okvira za ukrepe državne v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih 
kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir);

6. če se ukvarjam s predelavo oziroma trženjem kmetijskih proizvodov, se zavezujem, da 
finančnega nadomestila ne bom deloma ali v celoti prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo;

7. če sem dejaven v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči 
v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, bom z ločevanjem računov ali na drug 
ustrezen način zagotovil, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja 
in da ni presežen najvišji skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto;

8. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene 
pomoči v evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo, pristojno za finance ter 
ministrstvo, pristojno za ribištvo;

9. sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v 
skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega ustreznih zgornjih mej ter da se 
nadomestilo ustrezno zniža, če bi bile z odobrenim nadomestilom presežene zgornje meje 
iz oddelka 3.1. Začasnega okvira;

10. sem seznanjen, da v če sem uveljavljal in pridobil izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se bo finančno 
nadomestilo po tem odloku znižalo za prejeti mesečni temeljni dohodek upravičenega 
obdobja v skladu s petim odstavkom 116. člena ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20, 
203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

Datum:                                                        Podpis vlagatelja:

____________           ____________________



OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD

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

116. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20) 

I. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Kratek povzetek gradiva: 
Predpis je podlaga za izvedbo ukrepa finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje 
od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).

Posledice epidemije COVID-19 in ustavitev javnega življenja občutijo tudi kmetje, ki se ukvarjajo 
z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Zaradi epidemije COVID-19 prihaja do velikih težav s 
prodajo in izpadom dohodka na področju posameznih skupin dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Težave se kažejo zlasti na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki so povezane s 
turizmom na kmetijah. Kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom, so morale začasno prenehati 
opravljati dejavnosti ponujanja nastanitev ter vse gostinske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti 
imajo večji izpad dohodka tudi dopolnilne dejavnosti povezane s prodajo svojih proizvodov 
šolam, vrtcem in drugim organizacijam, ki sicer zagotavljajo prehrano, njihove dejavnosti pa v 
obdobju epidemije ne potekajo oziroma se izvajajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Posledice 
ustavitve javnega življenja se kažejo tudi pri drugih storitvenih dejavnostih, pri katerih je prodaja 
storitev ali izdelkov povezana z obiski gostov. Kmetije v času ustavitve javnega življenja tako 
samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek. 

Kmetije lahko prodajajo svoje pridelke in če imajo priglašeno še ustrezno dejavnost, tudi izdelke 
in pridelke drugih kmetij, ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), pri čemer pa ni mogoče nadomestiti izpada prihodkov od prodaje iz naslova prej 
navedenih .

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel 
najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).

Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 
1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 
31. januarja 2020.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, 
str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za 
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k 
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 
6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

Na podlagi omejitev izvajanja dejavnosti, ki izhajajo iz ukrepov varovanj zdravja ljudi v času 
razglasitve epidemije bolezni COVID-19, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji niso mogli 
izvajati vseh svojih storitev oziroma so utrpeli upad dohodka iz naslova prodaje svojih 
proizvodov in storitev zaradi upada izvajanja aktivnosti pri drugih organizacijah, ki so sicer 
njihovi kupci.
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V letu 2020 je o doseženem dohodku za leto 2019 poročalo 4.447 nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, ki svoje dejavnosti opravljajo na 4369 kmetijah. Poročali so o skupaj 
18.253.900 evrov skupnega dohodka na 18.056 vrstah priglašenih dejavnosti. 

Kmetije, ki imajo priglašene dopolnilne dejavnosti s področja gostinstva in turizma, predstavljajo 
najbolj ranljivo skupino z vidika posledic ukrepov za zmanjševanje širjenja bolezni COVID-19. 
Po podatkih Registra kmetijskih gospodarstev je za leto 2019 dohodek poročalo 1073 nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s 1070 kmetij, povezanih s turizmom oziroma gostinstvom, v 
skupni višini 6,1 mio. evrov, kar predstavlja 33 % vsega dohodka dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah. Vsota vseh vrst dopolnilnih dejavnosti na teh kmetijah znaša 5842. Povprečna 
vrednost dohodka na kmetijah, ki imajo priglašene le prizadete dopolnilne dejavnosti, znaša 
4799,85 evra. Ocenjujemo, da je dosežen dohodek iz naslova teh dejavnosti na vseh kmetijah z 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah v višini 5,13 mio. evrov. Obdobje zajema po odloku je od 
1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, kar predstavlja 1/3 leta. Ob ocenjenem pretežnem izpadu dohodka v 
tem obdobju (ocena v višini 90 %) je izpad dohodka v višini 1,54 mio. evrov. 

Ocena ne vključuje izpada dohodka iz naslova drugih posledic ukrepov omejevanja širjenja 
bolezni COVID-19 na poslovanje dopolnilnih dejavnosti (manjši odkup izdelkov za šole, vrtce in 
druge organizacije). Poleg tega pa se ocenjuje, da so kmetije del tega izpada nadomestile s 
prodajo po drugih prodajnih poteh.

Finančne posledice:
Za namen izvedbe ukrepa nadomestila za izpad dohodka na dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
zaradi drugega vala epidemije COVID-19 je glede na določila odloka treba zagotoviti finančna 
sredstva v višini 1.540.000 evrov iz proračunske rezerve.
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