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Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19
Nosilec ali nosilka KMG v skladu z Zakonom o kmetijstvu( fizične osebe in podjetja), ki redi govedo ter ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v
obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020.
DA
Zmanjšan odkup goveda in posledično povečanje stroškov krmljena na kmetijskih gospodarstvih je sektor utrpel več kot 20% izpad
dohodka.
Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31.12.2019 podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti. Le- to ugotavlja
ARSKTRP na podlagi zadnjih uradno objavljenih rezultatov.
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 je oddal zbirno vlogo za leto 2019
 v obdobju od 13.3 do 31.5.2020 je oddal v zakol ali odpremo govedo starejše od enega leta in ga pred tem redil najmanj 6 mesecev
 govedo označeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi
 javljeni odhodi iz KMG in prihodi v klavnico v Centralni register govedi
 za živali zaklane oziroma oddane v odpremo v obdobju od 13.3 do 15.4.2020 mora biti premik iz KMG in v klavnico javljen do 29.
4.2020 in v primeru zahtevkov za živali zaklane in oddane v odpremo od 16.3 do 31.5.2020 do 14. 6.2020
 poravnane vse davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonodajo FURS v višini, ki ne presega 50 EUR.
Enkratno finančno nadomestilo, ki se dodeli na GVŽ goveda oddanega v zakol, odremo ali izvoz v obdobju od 13.3. do 15.4. 2020 in v
obdobju od 16.4 do 31.5.2020 na podlagi izračuna z uporabo koeficientov iz Pravilnika o EIRŽ. Pri tem se upošteva le govedo starejše od
enega leta.
 ARSKTRP nosilcem KMG, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in so imeli zakol od 13.3 do 15.4.2020 pošlje predtiskan obrazec
najkasneje do 11. maja 2020 »«.
 Za zakole in odpreme od 16.4 do 31.5.2020 pošlje ARSKTRP pretiskan obrazec »Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega
mesa zaradi epidemije COVID-19« vsem upravičencem do 23.6. 2020.
 Upravičenci podpisane predtiskane obrazce vrnejo na ARSKTRP, le-ta se nato šteje za zahtevek.
 Vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo (priloga Odloka) glede izpolnjevanja podjetja v težavah na dan 31.12.2019
Višina nadomestila na GVŽ goveda starejšega od dveh let znaša 100 EUR.
Na GVŽ goveda od enega do dveh let pa znaša 167 EUR.
Limit izplačila oziroma skupno finančno nadomestilo na posameznega upravičenca je lahko največ 10.000 EUR
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V kolikor vlagatelj zaprosi za državno sektorsko pomoč (Odlok) ne more uveljavljati nadomestila za temeljni dohodek. Torej ali SP ali TD.





Vlagatelj pošlje priporočeno podpisan predtiskan obrazec s podpisano izjavo, da podjetje na dan 31.12.2019 ni bilo v težavah
za prvo obdobje (od 13. 3. do 15.4.2020)
do 19. maja 2020 s pripisom »izredni začasni ukrepi« . Možnost pošiljanja tudi preko e pošte aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
in za obdobje od 16.4 do 31.5.2020 pošlje priporočeno ali po e pošti do 30.6.2020. Možnost pošiljanja tudi preko e pošte
aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
Upravičenci, ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju 13.3. do 15.4.2020 lahko pošljejo zahtevek najkasneje do
30.06.2020 v primeru, da zahtevka niso oddali do 19.05.2020 (prvi rok).

Povezava na Obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-061-00936-OB~P001-0000.PDF
PRAVNA PODLAGA:
- Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)
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Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19
Vlagatelji so lahko nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18), ki so bili na dan 16. marec 2020 vpisani v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina, pa tudi nosilci kmetijskega
gospodarstva, ki so člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja.
Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
Finančno nadomestilo iz tega odloka se dodeli v obliki pavšala na hektar vinograda (629,21 €/ha), v katerem vlagatelj prideluje grozdje za vino.
Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31. december 2019 že podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov na dan, določen za pošiljanje
predtiskanih obrazcev iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
Upravičenec - vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
 na dan 16. marec 2020 mora biti vpisan v register in v registru imeti prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina;
 na dan 16. marec 2020 mora v registru imeti prijavljenih vsaj 3.700 litrov vina letnika 2019;
 ne sme biti izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 41.a člena Zakona o kmetijstvu;
 na dan oddaje zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 na dan oddaje zahtevka mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
 za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, pa
morajo biti, ne glede na prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka, na dan 16. marec 2020 vpisan v register in po podatkih registra pridelati vsaj 5.000 kg
grozdja letnika 2019.
Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020

ARSKTRP nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev, najpozneje do 8. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec
»Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Ko upravičenec vrne na
agencijo podpisan predtiskani obrazec, se ta šteje za zahtevek za finančno nadomestilo.
Na obrazcu iz prejšnjega odstavka vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1
Začasnega okvira.
Zahtevek iz tega člena nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s
skeniranim podpisom do 15. maja 2020.
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Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev , pošljejo zahtevek, ki je
sestavni del tega odloka, v skladu s prejšnjim odstavkom.
Ne glede na prvi odstavek tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem
sodelovanju za oddajo grozdja, pošljejo zahtevek, ki je sestavni del tega odloka, v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Zahtevku priložijo kopijo
pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z zadrugo.
8.5.2020 – ARSKTRP pošlje predtiskane obrazce
15.5.2020 – ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA NA ARSKTRP
7.6.2020 – odločba o pravici do sredstev
PRAVNA PODLAGA:
- Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)
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Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19
Vrste dejavnosti
Pavšalno nadomestilo
1.turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije Izključuje pravico do temeljnega dohodka
s sobami);
2.izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

1. če znaša vsota računov od 500,00 eur do 1.000,00 evrov se dodeli 100,00 eur;

3.vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

2. če znaša vsota računov od 1.000,01 eur do 2.500,00 evrov se dodeli 200,00 eur;

4.osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

3. če znaša vsota računov od 2.500,01 eur do 5.000,00 evrov se dodeli 500,00 eur;

5.prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet);

4. če znaša vsota računov od 5.000,01 eur do 7.500,00 evrov se dodeli 1.000,00 eur;

6.muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);

5. če znaša vsota računov od 7.500,01 eur do 10.000,00 evrov se dodeli 1.500,00 eur;

7.tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);

6. če znaša vsota računov od 10.000,01 eur do 12.500,00 evrov se dodeli 2.000,00 eur;

8.apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin);

7. če znaša vsota računov od 12.500,01 eur do 15.000,00 evrov se dodeli 2.500,00 eur;

9.nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040
Dejavnosti za nego telesa);

8. če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eur se dodeli 3.000,00 eur.

10.organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje
nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
11.usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti
(SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje.

POSTOPEK

Zahtevek mora vlagatelj poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom
»izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si, s skeniranim podpisom
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najkasneje do 15. junija 2020.
PRAVNA PODLAGA:
- Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.
61/20)
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