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ZADEVA: Ukrepi in kmečki zavarovanci 

VPRAŠANJE:  

Imam več pomislekov oz. pripomb na drugi predlog zakona covid-19 področje mkgp. Kmetje 

ki smo prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje nismo enakopravno obravnavani. Prvi 

so oproščeni plačil mi,ki smo prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, imamo samo 

odlog, to pomeni, da bomo plačali pozneje. Drugič:Izpad dohodka na mesec februar. 

Dobro,tisti ki mesečno prodajajo po raznih kanalih bodo to lahko dokazali,tisti npr. bom dal 

en primer, je dal 3 bike v februarju, v marcu, aprilu,maju in do konca leta nič, bo imel 

zmanjšan dohodek. Tisti ki bo dal bike v jesen ali na zimo tega izpada na mesec februar ne 

bo mogel prikazat, ne bo upravičen. To ni pošteno. Pa še več takih stvari se najde. 

ODGOVOR: 

V vezi kmečkih zavarovancev ter predloga zakona, ki ga omenjate pojasnjujem, da ukrepi, ki 

kot pogoj določajo tudi vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zajemajo 

tako obvezne kot tudi prostovoljne zavarovance. Treba je namreč ločiti med obvezno 

oziroma prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje. Vsi so torej vključeni v obvezno 

zavarovanje, način vključitve pa je seveda lahko različen, odvisen od izpolnjevanja pogojev - 

obvezen ali prostovoljen. 

 

Sicer pa je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na predlog zakona, ki ga omenjate, 

podala svoje pripombe. Med drugim je opozorila tudi na težavo dokazovanja izpada dohodka, 

saj so kmetje napram samozaposlenim davčno gledano obravnavani drugače, prav tako pa 

obstajajo razlike tudi med njimi samimi (npr. osnovna kmetijska dejavnost obdavčena 

pavšalno po katastrskem dohodku, dopolnilna po dohodku iz dejavnosti,...). V tem trenutku v 

vezi te pripombe še nimam informacije, kako se bo izpad dohodka dokazoval za kmete. 

Vsekakor pa sem prepričana, da so odgovorni zaznali težavo ter jo bodo primerno uredili.  

 

Ne glede na vse, trenutno zakon še ni sprejet. Končne informacije glede sprejetih ukrepov 

bomo tako lahko podali šele po njegovem sprejetju v Državnem zboru, predvideno konec 

tega tedna (četrtek oz. petek). Svetujem, da v prihodnjih dneh  spremljate našo spletno 

stran, kjer bomo naše kmete obvestili o sprejetih ukrepih. Prav tako vas prijazno povabim, 

da se nam še oglasite v primeru, da se Vam porajajo vprašanja, pojavijo težave. Z veseljem 

bomo podali pojasnila. 

Urška Ahlin Ganziti 
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