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Zadeva: Objava Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen 
mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) vas obvešča, da je 
v prvi tretjini marca 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije predvidena objava Odloka o 
finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v 
kmetijstvu. 

Do finančnega nadomestila bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali
zbirno vlogo v letu 2021, ki so bili na dan 23. 1. 2022 vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, ki na dan uveljavitve odloka ne smejo biti v osebnem stečaju, stečaju ali 
likvidaciji, ki imajo na dan uveljavitve odloka poravnane davčne obveznosti in druge 
denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki 
presega 50 eurov, in ki imajo za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v 
skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih 
gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje, v 30 dneh po uveljavitvi odloka, na podlagi podatkov iz 
uradnih evidenc, izdala informativno odločbo v skladu z 10. členom Zakona o ukrepih za 
omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

MKGP poziva, da obvestite potencialne upravičence, naj preverijo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjenega finančnega 
nadomestila pravočasno uredijo.
Prav tako želimo pripomniti, da morajo potencialni upravičenci, ki želijo uveljaviti pomoč za 
gospodarstvo in ne finančnega nadomestila za kmetijstvo, obvezno vložiti ugovor na prejeto 
informativno odločbo, saj se pomoč za gospodarstvo in finančno nadomestilo za kmetijstvo 
izključujeta.



Opomba: Odlok je trenutno še v pripravi, zaradi česar lahko v času do objave odloka
nastanejo spremembe besedila odloka.

S spoštovanjem,

Branko Ravnik
v. d. generalnega direktorja

Poslati: 
- Gospodarska zbornica Slovenije (info@gzs.si),
- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana (zivilska.ind@gzs.si),
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (kgzs@kgzs.si),
- Sindikat kmetov Slovenije (sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com),
- Zadružna zveza Slovenije (info@zzs.si),
- Zveza slovenske podeželske mladine Slovenije (info@zspm.si)
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