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ODLOG PRISPEVKOV 3. člen 
ZIUZEOP, 13. člen ZIUPPP 
 

 
OPROSTITEV PRISPEVKOV 38. člen 
ZIUZEOP, 12. člen ZIUZEOP-A 

 
TEMELJNI DOHODEK 34., 35., 37. 
člen ZIUZEOP, 9., 10. 11. člen 
ZIUZEOP-A 
 

 
SEKTORSKA POMOČ 74. člen 
ZIUZEOP, 26. člen ZIUZEOP-A 

UPRAVIČENCI - kmečki zavarovanci  po051, 
052 007+064, 007+065  

- zavarovani za polni 
zavarovalni čas (40 ur na 
teden) 

- Imajo poravnane obveznosti 
do države do 6.4.2020 

 

- kmečki zavarovanci  po051, 052 
007+064, 007+065  

- zavarovani za polni / krajši 
zavarovalni čas  

- Imajo poravnane obveznosti do 
države na dan vložitve vloge 

- ne morejo opravljati dejavnosti 
/ jo opravljajo v bistveno 
zmanjšanem obsegu  

 

- kmečki zavarovanci  po051, 
052 007+064, 007+065 

- zavarovani za polni / krajši 
zavarovalni čas  

- Imajo poravnane obveznosti 
do države na dan vložitve 
vloge 

- ne morejo opravljati 
dejavnosti / jo opravljajo v 
bistveno zmanjšanem obsegu  

 

- Nosilec KMG 
- Nosilec dopolnilne 

dejavnosti 
- Lastnik gozda 
- Ribič 

(podrobneje se čaka Odloke za 
posamezne sektorje) 

UPAD 
PRIHODKOV 
(=BISTVENO 
ZMANJŠAN 
OBSEG 
DEJAVNOSTI) 

NE DA DA DA 

 Še ni jasno – čakamo odgovor 
glede ugotavljanja upada prihodka 
za kmečke zavarovance. 

Še ni jasno – čakamo odgovor 
glede ugotavljanja upada 
prihodka za kmečke zavarovance. 

izpad dohodka, ki je zlasti 
posledica nezmožnosti prodaje 
zalog, zmanjšanja obsega 
pridelave, predelave oziroma 
prodaje, je upravičen do 
finančnega nadomestila zaradi 
izpada dohodka, če je sektor 
utrpel najmanj 20 odstotni izpad 
dohodka (podrobneje se čaka 
Odloke za posamezne sektorje) 

ČASOVNA 
VELJAVA 

Marec, april, maj Od 13.3. dalje, april, maj V sorazmerni višini glede na 
obseg zavarovalnega časa, pri 
čemer za polni zavarovalni čas 
(40 ur/teden) mesečno znaša: 

- Marec 350 eur 
- April 700 eur 
- Maj 700 eur 

(podrobneje se čaka Odloke za 
posamezne sektorje) 
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*Kmečki zavarovanci, ki so temeljni dohodek na podlagi predložene izjave že prejeli, bodo predvidoma junija lahko preko eDavkov vložili 

izjavo, s katero bodo FURS sporočili, da pravice do temeljnega dohodka ne želijo uveljavljat in da zato želijo vrniti že izplačan dohodek. 

FURS bo izdal odločbo o vračilu sredstev. Na podlagi vračila po odločbi se bo štelo, da pravice do temeljnega dohodka kmečki zavarovanec 

ni uveljavljal, kar pomeni, da s tem ne izpade iz ukrepov po 74. členu ZIUZEOP. 

 
 

 
ODLOG PRISPEVKOV 
 

 
OPROSTITEV PRISPEVKOV 

 
TEMELJNI DOHODEK 

 
SEKTORSKA POMOČ 

POSTOPEK Avtomatično Vložitev izjave preko eDavkov Vložitev izjave preko eDavkov Vložitev vloge na ARSKTRP 
(podrobneje se čaka Odloke za 
posamezne sektorje) 

ROKI / - 9. 5. 2020: rok za 
predložitev izjave, če želijo 
oprostitev za marčevske 
(od 13. 3. 2020 dalje) in 
aprilske prispevke, ki sicer 
zapadejo v plačilo 20. 4. in 
20. 5. 2020. 

- 31. 5. 2020: rok za 
predložitev izjave, če želijo 
oprostitev majskih 
prispevkov, ki sicer 
zapadejo v plačilo 20. 6. 
2020. 

(datumi, ki pomenijo trajno izgubo 
pravice) 

- 18. 4. 2020: če je bila 
izjava vložena do tega 
datuma za marec, je bil 
denar nakazan na TRR 24. 
4. 2020. 

- od 19. 4. do 9. 5. 2020: če 
bo izjava vložena v tem 
obdobju za marec in, ali 
april, bo denar nakazan 
na TRR 10. 5. 2020. 

- od 1. 5. do 31. 5. 2020: če 
bo izjava vložena v tem 
obdobju za marec in, ali 
april in, ali maj, bo denar 
nakazan na TRR 10. 6. 
2020. 

(datumi, ki pomenijo trajno 
izgubo pravice) 

(podrobneje se čaka Odloke za 
posamezne sektorje) 

IZKLJUČEVANJE 
MED 
POMOČMI 

  Ali TD ali sektorska 
pomoč* 

Ali TD ali sektorska 
pomoč* 



EPIDEMIJA COVID – 19: UKREPI ZA KMETIJSTVO  (ver.: 04.05.2020) 
 

 
  

  

Sektorski odloki, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 61/20, omogočajo naslednja nadomestila: 

• nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 

- turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami); 

- izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob); 

- vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob); 

- osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob); 

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

- muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev); 

- tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov); 

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

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

- organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje); 

- 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. 

• nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa,  

• nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju, 

• nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina. 
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DRUGE POMOČI ZA KMETE: 

  
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA 
STAREJŠE NA KMETIJI15. člen 
ZIUZEOP-A 
 

 
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA 
UPOKOJENCE 57. člen ZIUZEOP 

 
COVID-19 POMOČ 72. člen 
ZIUZEOP 

 
BOLNIŠKO NADOMESTILO 
OD PRVEGA DELOVNEGA 
DNE 56. člen ZIUZEOP 

UPRAVIČENCI - ima stalno prebivališče v RS 
- ni upravičenec do solidarnostnega 

dodatka za upokojence 
- lastni dohodki ne presegajo 

premoženjskega cenzusa za 
pridobitev pravice do varstvenega 
dodatka (591,20 eur) 

- dopolnil starost 65 let 
- je član kmetije 

- stalno prebivališče v RS in 
- uživalec pokojnine, ki znaša 

700 eur ali manj 

- kmečki zavarovanci  
po051, 052 007+064, 
007+065  

- zavarovan za polni 
zavarovalni čas 

- potrjena okužba s COVID-
19 

- ni postavljen začasni 
upravitelj kmetije 

- je vpisan v register 
kmetijskih gospodarstev 
oziroma evidenco ribičev – 
fizičnih oseb  

- ima na dan vložitve vloge 
plačane zapadle davčne 
obveznosti. 

- Kmečki zavarovanci po 
051, 052 in 007+064 

- ki so imeli na 11.4.2020 
bolniško nadomestilo 
zaradi bolezni ali 
poškodbe v svoje breme, 
ali bodo to pravico 
pridobili po uveljavitvi 
tega zakona 

UPAD 
PRIHODKOV 
(=BISTVENO 
ZMANJŠAN 
OBSEG 
DEJAVNOSTI) 

NE NE NE NE 
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SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA 
»KMEČKE ŽENE« 

 
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA 
UPOKOJENCE 

 
COVID-19 POMOČ 

 
BOLNIŠKO NADOMESTILO 
OD PRVEGA DELOVNEGA 
DNE 
 

ČASOVNA 
VELJAVA 

Enkratno izplačilo v višini 150 eur. Enkratno izplačilo v višini: 
• 300,00 eurov za uživalce 
pokojnin, ki prejemajo pokojnino v 
znesku do 500,00 eurov; 
• 230,00 eurov za uživalce 
pokojnin, ki prejemajo pokojnino v 
znesku od 500,01 do 600,00 eurov 
in 
• 130,00 eurov za uživalce 
pokojnin, ki prejemajo pokojnino v 
znesku od 600,01 do 700,00 eurov. 

Za čas trajanja nezmožnosti, 
vendar najdlje do zaključka 
trajanja epidemije. 
Višina finančne pomoči je 
enaka dejanskemu strošku 
nadomestitve njihovega dela 
na kmetiji, vendar ne več kot 
80% minimalne plače za delo s 
polnim delovnim časom (to je 
752,46 eur). 

Ta pravica bo kmečkemu 
zavarovancu priznana od 
uveljavitve ZIUZEOP oziroma 
nastanka razloga za bolniško 
nadomestilo do prenehanja 
razlogov za prejemanje 
bolniškega nadomestila 
vendar najdlje do dne, ko 
Vlada RS ugotovi razloge za 
prenehanje tega ukrepa 
oziroma do 31.5.2020. 

POSTOPEK Vložitev vloge na MKGP. Avtomatično - ob izplačilu 
pokojnine za april. 

Vloga na ARSKTRP Vložitev zahteve, ki se jo 
vloži elektronsko pri ZZZS. 

ROKI Do 15.5.2020. / / do 30.9.2020 

IZKLJUČEVANJE 
MED 
POMOČMI 

Ali solidarnostni dodatek za »kmečke 
žene« ali solidarnostni dodatek za 
upokojence 

Ali solidarnostni dodatek za 
»kmečke žene«  ali solidarnostni 
dodatek za upokojence 

  

 

PRAVNE PODLAGE: 

 ZIUPPP: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št 36/20) 

 ZIUZEOP:Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 

list RS, št 49/20) 

    ZIUZEOP-A: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št 61/20) 
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ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCA: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)  
Enako velja za »Ribniški sklad« 81. člen ZIUZEOP in ZIUZEOP-A 
 

UPRAVIČENCI Kreditojemalec (nosilec KMG, nosilec dopolnilne dejavnosti, s.p., kmet-fizična oseba, ki opravlja dejavnost) za obveznosti, ki so zapadle v 
plačilo po 12.3.2020 

UPAD PRIHODKOV 
(=BISTVENO 
ZMANJŠAN OBSEG 
DEJAVNOSTI) 

DA 

Potrebno je: 
- opisati vzroke in predložiti dokaze za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja  
- načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti. 

 
 

- enkrat mesečno poročati banki/skladu o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega 
poslovnega položaja. 

 

ČASOVNA VELJAVA Odlog plačila obveznosti za obdobje največ 12 mesecev 

POSTOPEK Vlogo za odlog  (pripravi jo posamezna banka, hranilnica, sklad - dostopne so na spletu ali bodo poslane kreditojemalcem na e-naslove, 
navadno pošto) se pošlje kreditodajalcu, ki potem o njej odloči in v podpis ponudi aneks oziroma dodatek k osnovni pogodbi 

ROKI Do 6 mesecev po koncu epidemije 

IZKLJUČEVANJE 
MED POMOČMI 

NE 

 

PRAVNE PODLAGE: 

    ZIUOPOK: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev - sprejet 28.04.2020 

 ZIUZEOP:  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 

list RS, št 49/20) 

    ZIUZEOP-A: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št 61/20) 
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SKLEPANJE KREDITNIH RAZMERIJ, KI SO ZAVAROVANA S POROŠTVOM DRŽAVE - Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 

epidemije COVID-19 

 BANČNI KREDITI S PROŠTVOM DRŽAVE 

UPRAVIČENCI Kreditojemalec – (nosilec KMG- fizična ali pravna oseba, nosilec dopolnilne dejavnosti) 

POGOJI 
 
 

- kreditojemalec se z likvidnostnimi težavami sooča zaradi težav povezanih s COVID-19 
- kreditojemalec ima na dan oddaje vloge poravnave vse zapadle obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih dajatev, 
- kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah (podjetje v težavah je definirano v 18. točki 2. člena Uredbe 

651/2014/EU) 
- kreditojemalec na dan 12. marca 2020 ne šteje za neplačnika (definicija neplačnika v različnih uredbah EU), 
- kreditojemalec ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v 

davčne namene, 
- kreditojemalec je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. 

ČASOVNA VELJAVA Poroštvo države je možno za kreditna razmerja z ročnostjo do 5 let. 

POSTOPEK Vloga za odobritev kredita se vloži na banko. Za potrebe izkazovanja pogojev je potrebno priložiti zadnje računovodske izkaze in 
- opis poslovnega položaja zaradi epidemije, 
- opredelitev namena kredita, 
- izjavo, da bo kredit namenjen financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca 
- določiti višino in ročnost zahtevanega kredita. 
 

ROKI – obdobje 
znotraj katerega je 
možno koristiti 
ukrep 

Poroštvo države se lahko prevzame za kreditne pogodbe sklenjene od 12.3. do 31.12.2020 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 ZDLGPE:  Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št 61/20)  
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UKREPI ZA KMETE S PODROČJA ZAPOSLOVANJA 

 

  
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE zaradi začasne napotitve 
na čakanje na delo oz. višje sile IN OPROSTITEV PLAČILA 
PRISPEVKOV ZA ZAPOSLENE 
 

 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE ZA ZAPOSLENE, KI DELAJO v času epidemije 
IN IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA 

UPRAVIČENCI vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 
- če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle 
obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne 
izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje 
vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje vloge; 
- če je nad njim uveden postopek stečaja; 
- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike 
Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež 
prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%, 
- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško 
dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan  13. 
marca 2020; 
- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne 
organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter 
institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki 
Sloveniji. 
 

- kmetje, ki zaposlujejo po pogodbi o zaposlitvi 
- DODATEN POGOJ JE OBVEZNO IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA: 
Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana 
mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo ob 
plači za posamezen mesec krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je 
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.  
Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je 
upravičen do sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za 
prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan 
dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z 
dela. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu 
času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko 
delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja. 
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UPAD 
PRIHODKOV 
(=BISTVENO 
ZMANJŠAN 
OBSEG 
DEJAVNOSTI) 

DA NE 

Upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni 
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % 
glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 
oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, 
ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi 
epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, 
so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne 
prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega 
odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo 
doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na 
podlagi ukrepa. Kot prihodki se štejejo čisti prihodki od 
prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter 
nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Do ukrepa 
so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne 
dosežejo pogoja glede dohodkov tega člena in imajo status 
humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) ali 
status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1). 
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ČASOVNA 
VELJAVA 

Do 31.5.2020 oz. za obdobje veljavnosti ukrepov. Za obdobje veljavnosti ukrepov. 

VIŠINA Republike Slovenije povrne izplačano nadomestilo v višini 
izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne 
plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na 
mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca. 
Oprostitev plačila prispevkov velja za vsa socialna 
zavarovanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti 
ukrepov, vendar največ od nadomestila plače do višine 
povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec 

Oproščeni so plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, tako delodajalca kot zavarovanca, od plač oziroma tistih 
nadomestil plač, ki bremenijo delodajalca. 
Izplačati pa morajo delavcem 200,00 eur dodatka. 

POSTOPEK Vložitev e-vloge na ZRSZ za nadomestilo ter oddaja REK 
obrazca na FURS. 

Oddaja REK obrazca. 

ROKI V osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na 
delo, vendar najkasneje do 31.5.2020. 

V rokih za oddajo REK obrazca. 
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ODLOK  O FINANČNEM NADOMESTILU ZARADI IZPADA DOHODKA NOSILCEM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZARADI EPIDEMIJE COVID 19  

 

UPRAVIČENCI Vrste dejavnosti Pavšalno nadomestilo  

nosilec 
dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetiji, ki je 
imel na dan 15. 
marca  2020 
dovoljenje za 
opravljanje 
dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetiji, 

1.turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije 
s sobami); 
 
2.izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob); 
 

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

 
5.prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet); 
 
6.muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev); 
 
 
 
 
 

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

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

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

Izključuje pravico do temeljnega dohodka 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

5. če znaša vsota računov od 7.500,01 eur do 10.000,00 evrov se dodeli 1.500,00 eur; 
 
6. če znaša vsota računov od 10.000,01 eur do 12.500,00 evrov se dodeli 2.000,00 eur; 
 
7. če znaša vsota računov od 12.500,01 eur do 15.000,00 evrov se dodeli 2.500,00 eur; 
 
8. če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eur se dodeli 3.000,00 eur. 
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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  
 

ROKI  najkasneje do 15. junija 2020. 

  

UPRAVIČENCI  

POGOJI 
 
 

 

ČASOVNA 
VELJAVA 

 

POSTOPEK  

ROKI   

 


