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ZADEVA: Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 - predlog
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) je Vlada Republike Slovenije na
… seji … sprejela naslednji
SKLEP
Vlada Republike Slovenije izda Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu
v letu 2021 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za javno upravo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Maša Žagar, v.d. 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:
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
5. Kratek povzetek gradiva:
Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči vlagateljem čebelarjem, ki so utrpeli izpad čebeljih
pridelkov, zaradi česar se soočajo z izgubo dohodka.
Škoda v čebelarstvu v letu 2021 je nastala zaradi pozebe zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja
medenja medovitih rastlin. Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ČZS) pa
je dodatne težave povzročalo tudi nestanovitno vreme v mesecu maju in prvi polovici junija.
Do pomoči so upravičene fizične ali pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima na

dan 30. junija 2021 prijavljenih150 čebeljih družin ali več znaša do največ 9 eurov na čebeljo družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki je fizična oseba, ki je bila na dan 30. 6. 2021 pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052,
060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom,
ki ureja zdravstveno zavarovanje in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več
znaša do največ 9 eurov na čebeljo družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30.
junija 2021 prijavljenih10 čebeljih družin ali več znaša do največ 13 eurov na čebeljo družino. Do
višjega deleža podpore so upravičeni čebelarji, ki imajo na dan oddaje vloge veljaven certifikat o
ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.
Ekološki čebelarji, ki imajo pridobljen certifikat o ekološki pridelavi medu, so glede na pogoje, ki so
določeni za zagotovitev standardov ekološkega čebelarjenja upravičeni do višjega deleža podpore. V
skladu s standardi ekološkega čebelarjenja je oskrba čebel, v primerjavi s klasičnim čebelarjenjem,
trikrat dražja.
Finančna pomoč za upravičenca, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več
znaša pomoč do največ 6,5 eurov na čebeljo družino.
Slovenija čebelarstvo intenzivno spodbuja, saj se zaveda pomena čebelarjenja z vidika opraševanja.
Prav tako je prepoznana po svoji dejavnosti na področju čebelarstva širom po svetu. Čebelarjem
država stoji ob strani, ko razmere za čebelarjenje niso ugodne.
Odlok se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z
dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2.
2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
Na podlagi odloka se bo vnos vlog izvedel le elektronsko, s čimer se bodo zmanjšale upravne ovire.
Prav tako je le elektronski način oddaje vlog določen zaradi kratkega roka za obdelavo vlog s strani
agencije. V kolikor bi vlagatelji vlagali vloge z navadno ali priporočeno pošiljko, agencija ne bo mogla
z gotovostjo zagotavljati, da bodo vse vloge, obravnavane in izplačane v skladu z veljavnimi roki, za
zadnje možno izplačilo v letu 2021.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente
Evropske
unije
in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

DA
DA
DA
DA
NE
NE

NE

Ocena sezone v letu 2021 (vir. ČZS)
V letu 2021 je bil, po oceni ČZS, povprečen donos medu na medonosnih postajah 1,30 kg/panj.
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V izračunu povprečne pridelave je bilo upoštevano 66 od 70 delujočih elektronskih postaj v obdobju
od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021. Za primerjavo je bil po oceni ČZS povprečen donos medu na medosnih
postajah v letu 2019 4,55 kg/panj,
Povprečni pridelek medu na panj v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 znašal 10,4 kg/panj,
povprečna vrednost proizvodnje medu pa 16,06 mio eurov. Letošnja čebelarska sezona je bila po
podatkih ČZS najslabša od kar spremljajo in merijo donose v državi.
Izpad dohodka v letu 2021
Na podlagi podatkov Javne službe za napoved medenja, so ugotovljeni povprečni letni donosi. V
izračunu smo upoštevali dve kategoriji – »Letni donosi« in »izkoristek medu«. Kategorija izkoristek
medu upošteva dejanske podatke o medu, ki je na voljo za čebelarje (ne upošteva negativnih
donosov in ne upošteva donosov, kjer je prišlo do kristalizacije). V letu 2021 je tako povprečen letni
donos 1,3 kg/ČD in izkoristek medu 3,4 kg/ČD. Na podlagi podatkov je povprečni letni donos v
zadnjih 12-ih letih 15,8 kg/ČD, v zadnjih letih (metoda 3/3) pa 10,4 kg/ČD. Izkoristek medu je v
zadnjih 12-ih letih znašal 16,2 kg/ČD, v zadnjih letih (metoda 3/5) pa 9,8 kg/ČD. Povprečje v zadnjih
letih je izračunano v skladu z metodologijo EU, ki določa, da se lahko upošteva povprečje zadnjih 3
let (t.i. 3/3) ali povprečje treh let v zadnjih petih letih, brez upoštevanje min in max vrednosti (t.i. 3/5).
Iz navedenega izhaja, da je bila čebelarska pridelava v letu 2021 prizadeta z vidika ocene letnega
donosa 87% oz. z vidika izkoristka medu 65%.
Ob upoštevanju metodologije SURS izračuna prihodka od prodaje medu in ocenjevanje škod to
pomeni, da je bil izpad prihodka iz naslova letnega donosa 7,2 mio EUR in z vidika izkoristka medu v
višini 4,84 mio EUR (upošteva se 70% št. ČD vpisanih v ČRČ – t.j 146.656 od 209.509 vseh ČD).
Predlog dodelitve pomoči je oblikovan na način, da bodo
čebelarji, ki so pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik in kateri imajo 150 ali več
ČB prejeli pomoč v višini 9 eurov/ČD,
čebelarji, ki so fizične osebe, ki so bile na dan 30. 6. 2021 pokojninsko in invalidsko
zavarovan kot kmet, in kateri imajo 150 ali več ČB prejeli pomoč v višini 9 eurov/ČD,
ekološki čebelarji, ki imajo 10 ali več ČD prejeli pomoč v višini 13 eurov/ČD in
čebelarji, ki čebelarijo z 10 ali več ČD prejmejo pomoč v višini 6,5 eurov/ČD.
V letu 2021 bo za izvajanje tega ukrepa s prerazporeditvijo sredstev namenjenih do 1.283.874 eurov.
Tabela: Število čebelarjev in število čebeljih družin po posameznih razredih glede na število
čebeljih družin, ki so v letu 2021 poročali skladno s pravilnikom
Število čebelarjev
Število ČD
Čebelarji do 9 ČD
5.166
20.990
Čebelarji od 10 do 50 ČD
4.954
109.890
Čebelarji od 51 do 150 ČD
473
38.699
Čebelarji z več kot 150 ČD
125
39.930
Skupaj
10.718
209.509
ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Število ekoloških čebelarjev in število čebeljih družin po posameznih razredih glede
na število čebeljih družin, ki so v letu 2021 poročali skladno s pravilnikom
Število
Število čebeljih družin (panj = Pomoč (EUR)
čebelarjev
ČD)
10 EVR/ČD
EKO do 9
27
102
0
EKO 10 do 50
46
1.148
11.480
EKO 51 do 150
10
752
7.520
EKO nad 150
6
1.472
14.720
EKO vsi
77
2863
33.720
Tabela: Število čebelarjev, ki gospodarijo z 150 ali več ČD, so pravne osebe ali samostojni
podjetnik posameznik ali fizične osebe, ki so zavarovane kot kmet in število ČD po
posameznih razredih (9 EUR/ČD)
Število
Število ČD
Pomoč
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čebelarjev
150 ali več ČD (PO
in SP)
150 ali več ČD (FO)
SKUPAJ

9 EVR/ČD

14

7.534

67.806

23
37

7.099
14.633

63.891
131.697

ČD – število čebeljih družin (panjev), PO – pravne osebe, SP - samostojni podjetnik posameznik,FO – fizična oseba

Tabela: Število ekoloških čebelarjev, ki gospodarijo z 10 ali več ČD in število ČD po
posameznih razredih (10 EUR/ČD)
Število
Pomoč
Število ČD
čebelarjev
13EUR/ČD
EKO 10 ali več ČD
62
3.372
43.836
SKUPAJ
62
3.372
43.836
ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Število čebelarjev ki čebelarijo z 10 ali več ČD in število ČD po posameznih razredih
(6,5 EUR/ČD)
Število čebelarjev Število ČD
Pomoč (EUR) SKUPAJ
Čebelarji z 10 ali več ČD
(ne zav, ne EKO, ne PS
5.229
162.712
6,5
1.057.628
ali SP)
Čebelarji do 150 ČD
154
6.304
6,5
40.976
(zavarovani)
Čebelarji do 150 ČD (PS
70
1.498
6,5
9.737
in SP)
SKUPAJ
5.453
170.514
1.108.341
*v tabelo niso vključeni čebelarji, ki gospodarijo 150 ali več ČD, ki so pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik ali
fizične osebe ki so bile na dan 30.6. 2021 zavarovane kot kmet
**ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Razdelitev pomoči glede na razrede
Tabela
Število SUB Št. ČD
EKO čebelarji (10 ali več ČD)

62

3.372

POMOČ/ČD SKUPAJ
(EUR)
(EUR)
13
43.836

Čebelarji150 ali več ČB (fizične osebe
in zavarovani)
Čebelarji 150 ali več ČB
(pravne osebe, samostojni podjetnik
posameznik)
Čebelarji 10 ali več ČD (ne zav., ne
EKO, ne PO)
Čebelarji do 150 ČD (FO, zavar)

23

7.099

9

63.891

14

7.534

9

67.806

5.229

162.712

6,5

1.057.628

154

6.304

6,5

40.976

Čebelarji do 150 ČD (PO in SP)
SKUPAJ

70
5.552

1.498
188.519

6,5

9.737
1.283.874

ČD – število čebeljih družin (panjev), PO – pravne osebe, SP - samostojni podjetnik posameznik,FO – fizična oseba

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
4

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

PU 2330 MKGP

Šifra in naziv
proračunske
postavke
553810 Programi
podpor za
prestrukturiranje
in prenovo
kmetijske
proizvodnje

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t +
1

1.283.874 EUR

SKUPAJ
1.283.874 EUR
Po odprtju NRP se bodo sredstva zagotovila znotraj postavk MKGP.
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
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
5

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.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: XX. XX. 2021
V razpravo so bili vključeni:

DA

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
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poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
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:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA
NE

Dr. Jože Podgoršek
minister
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PREDLOG
2019-2330-0093
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije
izdaja
ODLOK
o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne
pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, ki je posledica slabih vremenskih
razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21.
februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2.
2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v
prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju
EU, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva iz 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) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja
2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št.
1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št.
1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98
(UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe
1408/2013/EU.
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega odloka.
4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti vlagatelj na dan 30. junija 2021 v
Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin. Upošteva se število
čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje
čebelnjakov in stojišč, sporočil od 31. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021. Podatke za
odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred začetkom roka za oddajo vloge iz Registra čebelnjakov,
ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(2) Če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega čebelarja, mora imeti na dan 30. junija
2021 veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.
(3) Če je vlagatelj fizična oseba in uveljavlja finančno pomoč za čebelarja, ki ima na dan 30.
junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, mora biti na dan 30. junija 2021 pokojninsko
in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051,
052, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.
(4) Ob oddaji vloge mora biti vlagatelj kot nosilec ali namestnik nosilca ali član vpisan v Register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
Ob oddaji vloge mora imeti vlagatelj urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo
in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogoja iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena iz Registra kmetijskih gospodarstev.
(6) Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa skladno s 35. členom Zakona o
kmetijstvu.
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 1.283.874 eurov.
(2) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki ima na dan 30. junija 2021
prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 6,5 eurov na čebeljo družino.
(3) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki uveljavlja pomoč za ekološkega
čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do
največ 13 eurov na čebeljo družino.
(4) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več,
znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.
(5) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je fizična oseba in ima na dan
30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več in izpolnjuje pogoj iz tretjega odstavka
prejšnjega člena znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.
(6) Če izračunana skupna višina pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka,
preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem
vlagateljem sorazmerno zmanjša.
(7) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost
pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
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(8) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača kmetijskemu
gospodarstvu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe
1408/2013/EU. Ne glede na drugi odstavek tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z
odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(9) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski dejavnosti,
dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
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; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v
sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi
1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(10) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski dejavnosti,
dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v
sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi 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; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Vloge za ukrep iz tega odloka se izpolnijo in vložijo na agencijo v elektronski obliki,
podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev
izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim
podpisom.
(3) Vloge na javni razpis se vlagajo tretji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije in vse do 27. 10. 2021.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno
mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za
elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije,
ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s
kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti
o uspešni vložitvi vloge.
(5) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge,
registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo
za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov
pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o
prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na
osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(6) Kot sredstvo elektronske identifikacije iz se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni
zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do
elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju
elektronske identifikacije in storitev zaupanja.
7. člen
(odločba)
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O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo do 5. decembra 2021. V odločbi se navede,
da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU, pri čemer navede
njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
8. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za
posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za
pomoč de minimis v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi
Ministrstvo za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že
dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih
mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča
ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem
mestu državne uprave GOV.SI.
9. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o individualni pomoči de minimis
deset let od datuma dodelitve zadnje pomoči po tem odloku.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-603/2021
Ljubljana, dne
EVA 2021-2330-0102
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021
1.

Podatki o vlagatelju

Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021
1.1

Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:

1.2

Naslov bivališča oziroma sedež (ulica, naselje):

1.2

Poštna številka in pošta:

1.4

EMŠO oziroma Matična številka:

1.5

Davčna številka:

Uveljavljam pomoč za čebelarja z 150 panji ali več
In sem pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik
Uveljavljam pomoč za čebelarja z 150 panji ali več
In sem fizična oseba, zavarovana kot kmet
Uveljavljam pomoč za ekološkega čebelarja
z 10 panji ali več
Uveljavljam pomoč za čebelarja z 10 panji ali več
2. Splošna izjava vlagatelja
Spodaj podpisani izjavljam, da:
– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi za finančno pomoč za nadomestilo škode v
čebelarstvu v letu 2021;
– so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni;
– sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz Centralnega registra
čebelnjakov in Registra kmetijskih gospodarstev, ki jih Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pridobi v skladu s 4
členom Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021;
– soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih evidenc;
– za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
– se pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, pri
čemer skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme
presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
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minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št.
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1408/2013/EU);
– sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot
vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu in v primeru prekoračitev ustrezno
znižala izplačilo sredstev v okviru te vloge;
– sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali dodeljena
pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz
3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja:
IZJAVA kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja
Podpisani __________________________________________
gospodarstvo
(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)
_________________
(številka KMG)

izjavljam,

da

kmetijsko

JE/NI enotno podjetje
(ustrezno obkrožite)

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.*
Če ste obkrožili JE in da je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo tabelo.

Naziv pravne/fizične
osebe

Naslov

Matična
številka/Davčna
številka

MID

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki te vloge resnični, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva

NOSILEC KMETIJSKEGA: __________________________
GOSPODARSTVA
(ime in priimek)
OBVEZEN JE PODPIS OKVIRČKU
*Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa
podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega
ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
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Tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a do d, prek enega ali več drugih podjetij,
veljajo za enotno podjetje.
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OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo odloka)
-

-

Uredba Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št.
352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z
dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št.
51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU),
10., 12. in 23. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/1ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21)

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči vlagateljem čebelarjem, ki so utrpeli izpad
čebeljih pridelkov zaradi česar se soočajo z izgubo dohodka.
Do pomoči so upravičene fizične ali pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG).
Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima
na dan 30. junija 2021 prijavljenih150 čebeljih družin ali več znaša do največ 9 eurov na čebeljo
družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki je fizična oseba, ki je bila na dan 30. 6. 2021 pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051,
052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150
čebeljih družin ali več znaša do največ 9 eurov na čebeljo družino.
Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan
30. junija 2021 prijavljenih10 čebeljih družin ali več znaša do največ 13 eurov na čebeljo
družino. Do višjega deleža podpore so upravičeni čebelarji, ki imajo na dan oddaje vloge
veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.
Ekološki čebelarji, ki imajo pridobljen certifikat o ekološki pridelavi medu, so glede na pogoje, ki
so določeni za zagotovitev standardov ekološkega čebelarjenja upravičeni do višjega deleža
podpore. V skladu s standardi ekološkega čebelarjenja je oskrba čebel, v primerjavi s klasičnim
čebelarjenjem, trikrat dražja.
Finančna pomoč za upravičenca, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali
več znaša pomoč do največ 6,5 eurov na čebeljo družino.
Slovenija čebelarstvo intenzivno spodbuja, saj se zaveda pomena čebelarjenja
opraševanja. Prav tako je prepoznana po svoji dejavnosti na področju čebelarstva
svetu. Čebelarjem država stoji ob strani, ko razmere za čebelarjenje niso ugodne.
Slovenija čebelarstvo intenzivno spodbuja, saj se zaveda pomena čebelarjenja
opraševanja. Prav tako je prepoznana po svoji dejavnosti na področju čebelarstva
svetu. Čebelarjem država stoji ob strani, ko razmere za čebelarjenje niso ugodne.

z vidika
širom po
z vidika
širom po

Odlok se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
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kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2013/EU).
Škoda v čebelarstvu v letu 2021 je nastala zaradi pozebe zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja
medenja medovitih rastlin. Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
ČZS) pa je dodatne težave povzročalo tudi nestanovitno vreme v mesecu maju in prvi polovici
junija.
Vremenske razmere
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO), se je med
18. in 22. marcem 2021 povsod po Sloveniji, razen v toplejših legah Primorske, vsaj enkrat
ohladilo pod ledišče, marsikje pa je bilo več dni zapored pod –3 °C. V večjem delu notranjosti,
tako po nižinah, kot v gorskem svetu, ter na Primorskem je bila najhladnejša noč z 20. na 21.
marec, ko se je po številnih nižinah ohladilo pod –6 °C.
Zabeležene najnižje temperature zraka so bile nižje od kritičnih temperatur za preživetje
odpirajočih se brstov in odprtih cvetov, zato je prišlo do poškodb odprtih cvetovih zgodnjih
koščičarjev na Primorskem (Vipavska dolina), zlasti na marelicah zaradi prehitrega fenološkega
razvoja sadnega drevja. Na hitrost fenološkega razvoja so vplivale vremenske razmere v
mesecu februarju in prvi polovici marca, ko so bile temperature zraka nad dolgoletnim
povprečjem. Zaradi nadpovprečnih temperatur je prišlo do zgodnjega prebujanja sadnih rastlin.
Glede na oceno splošnega fenološkega stanja iz podatkov negojenih rastlin in nekaterih sadnih
vrst na fenoloških postajah ARSO, so sicer različne sorte breskev z začetkom cvetenja
prehitevale povprečje od 2 do 10 dni, odmiki za druge sadne vrste in sorte pa so bili do 8 dni za
češnje in 10 dni za hruške.
Podatki o vremenskih razmerah med 18. in 22. marcem so dostopni v poročilu z naslovom:
Hladno vreme med 18. in 22. marcem 2021 na spletni strani ARSO:
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/hladnovreme_18-22mar2021.pdf.
Po podatkih ARSO je v letošnjem aprilu razporeditev velikih vremenskih sistemov (ciklonov in
anticiklonov) nad Evropo in severnim Atlantikom omogočila prodor izredno mrzlega polarnega
zraka. Državna meteorološka služba je prvo opozorilo pred snegom izdala 5. aprila ob 8.45 uri,
6. aprila ob 11.00 uri pa je bilo izdano še opozorilo o nevarnosti pozebe.
V noči na sredo (iz 6. na 7. april) se je zjasnilo, veter pa umiril. Jutro, 7. aprila, je bilo v večjem
delu Slovenije najbolj mrzlo aprilsko jutro v več kot 60 letih. Temperatura zraka se je večinoma
spustila pod –4°C, v mraziščih tudi pod –15°C. čez dan je bilo delno sončno, ogrelo se je na 4
do 8°C. Popoldan so nastajale snežne plohe. Sledila je jasna in mrzla noč na četrtek, ko je bilo
zjutraj po nižinah med –3°C in –8°C, v zasneženih delih pod –10°C.
Po podatkih ARSO je bilo obdobje med 5. in 9. aprilom zelo izstopajoče in zares skrajno glede
klimatoloških podatkov.
Podatki o vremenskih razmerah med 5. in 9. aprilom so dostopni v poročilu ARSO z naslovom:
Mraz in snega med 5. in 9. aprilom 2021 na spletni strani:
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/mraz-sneg_59apr2021.pdf.
O aktualnem razvoju vremena in nevarnosti pozebe je ARSO obveščal tudi po socialnih
omrežjih. Povezave dostopne na: https://www.facebook.com/ArsoVreme/ .
Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ČZS) pa je dodatne težave
povzročalo tudi nestanovitno vreme v mesecu maju in prvi polovici junija.
Poročilo o stanju čebeljih paš v letu 2021 (vir. ČZS)
Cvetlična paša: po podatkih ČZS so prve cvetoče rastline, ki spodbujajo čebele k razvoju, v
vzhodnem, zahodnem in južnem delu države cvetele že v mesecu marcu, ki je bil hladen in jih
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zato čebele niso mogle koristiti, dodatno škodo pa je povzročila pozeba konec marca in aprila,
ki je prizadela tudi sadno drevje, divjo češnjo in regrat, ki v tem obdobju predstavljajo bogat vir
nektarja in cvetnega prahu.
Akacijeva paša: akacija je v Sloveniji gospodarsko pomembna medovita rastlina, predstavlja 1/3
letne proizvodnje medu. Razširjena je na območju Primorske, Dolenjske z Belo Krajino, Haloz,
Podravja, Prlekije, Prekmurja in dela Slovenskih goric. Akacija, ki je zelo občutljiva na nizke
temperature, še posebej v času brstenja, je v celoti pozebla, primarni poganjki so odpadli,
medenja akacije v letošnjem letu ni bilo. Za čebelarje, katerim akacija predstavlja glavno pašo,
se je pričakovalo, da bodo utrpeli izpad dohodka.
Lipova in kostanjeva paša: kostanj in lipa sta razširjeni drevesni vrsti v večjem delu nižinskega
dela države. Lipa je imela občutno manjši delež cvetja (za 50%). Dolgotrajno deževje je vplivalo
na razvoj plesni in posledično odpadanje cvetnih nastavkov. Prizadet je bil tudi kostanj. Odmirali
in odpadali so primarni cvetovi. Klub temu, da so se razvili sekundarni poganjki, so le ti slabše
medili. V tem času so čebele zapolnile zaloge cvetnega prahu in medu, ter na jugu, zahodu in
osrednjem delu Podravja omogočile skromno točenje medu.
Gozdna paša: med gozdno pašo štejemo drevesne vrste na katerih se razvijejo povzročitelji
medenja (ušice, kaparji) in sicer: smreko, jelko, prav tako pa tudi javor, vrbo in hrast. Zaradi
pogostih padavin ni bilo prisotnih kaparjev na smreki. Nekaj malega je bilo uši na območju
Pohorja, Koroške in gorenjske. Zelena hojeva ušica je bila opažena le na posameznih mikroobmočjih države, kar pa večina čebelarjev ni mogla koristiti.
Ocena sezone v letu 2021 (vir. ČZS)
V letu 2021 je bil, po oceni ČZS, povprečen donos medu na medonosnih postajah 1,30 kg/panj.
V izračunu povprečne pridelave je bilo upoštevano 66 od 70 delujočih elektronskih postaj v
obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021. Za primerjavo je bil po oceni ČZS povprečen donos medu
na medosnih postajah v letu 2019 4,55 kg/panj.
Povprečni pridelek medu na panj v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 znašal 10,4 kg/panj,
povprečna vrednost proizvodnje medu pa 16,06 mio eurov.
Letošnja čebelarska sezona je bila po podatkih ČZS najslabša od kar spremljajo in merijo
donose v državi.
Izpad dohodka v letu 2021
Na podlagi podatkov Javne službe za napoved medenja, so ugotovljeni povprečni letni donosi.
V izračunu smo upoštevali dve kategoriji – »Letni donosi« in »izkoristek medu«. Kategorija
izkoristek medu upošteva dejanske podatke o medu, ki je na voljo za čebelarje (ne upošteva
negativnih donosov in ne upošteva donosov, kjer je prišlo do kristalizacije). V letu 2021 je tako
povprečen letni donos 1,3 kg/ČD in izkoristek medu 3,4 kg/ČD. Na podlagi podatkov je
povprečni letni donos v zadnjih 12-ih letih 15,8 kg/ČD, v zadnjih letih (metoda 3/3) pa 10,4
kg/ČD. Izkoristek medu je v zadnjih 12-ih letih znašal 16,2 kg/ČD, v zadnjih letih (metoda 3/5)
pa 9,8 kg/ČD. Povprečje v zadnjih letih je izračunano v skladu z metodologijo EU, ki določa, da
se lahko upošteva povprečje zadnjih 3 let (t.i. 3/3) ali povprečje treh let v zadnjih petih letih, brez
upoštevanje min in max vrednosti (t.i. 3/5).
Iz navedenega izhaja, da je bila čebelarska pridelava v letu 2021 prizadeta z vidika ocene
letnega donosa 87% oz. z vidika izkoristka medu 65%.
Ob upoštevanju metodologije SURS izračuna prihodka od prodaje medu in ocenjevanje škod to
pomeni, da je bil izpad prihodka iz naslova letnega donosa 7,2 mio eurov in z vidika izkoristka
medu v višini 4,84 mio eurov (upošteva se 70% št. ČD vpisanih v ČRČ – t.j 146.656 od 209.509
vseh ČD).
Predlog dodelitve pomoči je oblikovan na način, da bodo
čebelarji, ki so pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik in kateri imajo 150 ali
več ČB prejeli pomoč v višini 9 eurov/ČD,
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čebelarji, ki so fizične osebe, ki so bile na dan 30. 6. 2021 pokojninsko in invalidsko
zavarovan kot kmet, in kateri imajo 150 ali več ČB prejeli pomoč v višini 9 eurov/ČD,
ekološki čebelarji, ki imajo 10 ali več ČD prejeli pomoč v višini 13 eurov/ČD in
čebelarji, ki čebelarijo z 10 ali več ČD prejmejo pomoč v višini 6,5 eurov/ČD.

V letu 2021 do za izvajanje tega ukrepa s prerazporeditvijo sredstev namenjenih do 1.283.874
eurov.
Tabela: Število čebelarjev in število čebeljih družin po posameznih razredih glede na
število čebeljih družin, ki so v letu 2021 poročali skladno s pravilnikom
Število čebelarjev
Število ČD
Čebelarji do 9 ČD
5.166
20.990
Čebelarji od 10 do 50 ČD
4.954
109.890
Čebelarji od 51 do 150 ČD
473
38.699
Čebelarji z več kot 150 ČD
125
39.930
Skupaj
10.718
209.509
ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Število ekoloških čebelarjev in število čebeljih družin po posameznih razredih
glede na število čebeljih družin, ki so v letu 2021 poročali skladno s pravilnikom
Število
Število čebeljih družin (panj = Pomoč (EUR)
čebelarjev
ČD)
10 EVR/ČD
EKO do 9
27
102
0
EKO 10 do 50
46
1.148
11.480
EKO 51 do 150
10
752
7.520
EKO nad 150
6
1.472
14.720
EKO vsi
77
2863
33.720
Tabela: Število čebelarjev, ki gospodarijo z 150 ali več ČD, so pravne osebe ali
samostojni podjetnik posameznik ali fizične osebe, ki so zavarovane kot kmet in število
ČD po posameznih razredih (9 EUR/ČD)
Število
Število ČD
Pomoč (EUR)
čebelarjev
150 ali več ČD (PO
14
7.534
9
in SP)
150 ali več ČD (FO)
23
7.099
63.891
SKUPAJ
37
14.633
131.697
ČD – število čebeljih družin (panjev), PO – pravne osebe, SP - samostojni podjetnik posameznik,FO – fizična oseba

Tabela: Število ekoloških čebelarjev, ki gospodarijo z 10 ali več ČD in število ČD po
posameznih razredih (10 EUR/ČD)
Število
Število ČD
Pomoč (EUR)
čebelarjev
EKO 10 ali več ČD
62
3.372
13
SKUPAJ
62
3.372
43.836
ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Število čebelarjev ki čebelarijo z 10 ali več ČD in število ČD po posameznih
razredih (6,5 EUR/ČD)
Število čebelarjev Število ČD
Pomoč (EUR) SKUPAJ
Čebelarji z 10 ali več ČD
(ne zav, ne EKO, ne PS
5.229
162.712
6,5
1.057.628
ali SP)
Čebelarji do 150 ČD
154
6.304
6,5
40.976
(zavarovani)
Čebelarji do 150 ČD (PS
70
1.498
6,5
9.737
in SP)
SKUPAJ
5.453
170.514
1.108.341
*v tabelo niso vključeni čebelarji, ki gospodarijo 150 ali več ČD, ki so pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik
ali fizične osebe ki so bile na dan 30.6. 2021 zavarovane kot kmet
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**ČD – število čebeljih družin (panjev)

Tabela: Razdelitev pomoči glede na razrede
Tabela
Število SUB Št. ČD
EKO čebelarji (10 ali več ČD)
Čebelarji150 ali več ČB (fizične osebe
in zavarovani)
Čebelarji 150 ali več ČB
(pravne osebe, samostojni podjetnik
posameznik)
Čebelarji 10 ali več ČD (ne zav., ne
EKO, ne PO)
Čebelarji do 150 ČD (FO, zavar)
Čebelarji do 150 ČD (PO in SP)
SKUPAJ

62
23

3.372
7.099

POMOČ/ČD SKUPAJ
(EUR)
(EUR)
13
43.836
9
63.891

14

7.534

9

67.806

5.229

162.712

6,5

1.057.628

154
70
5.552

6.304
1.498
188.519

6,5
6,5

40.976
9.737
1.283.874

ČD – število čebeljih družin (panjev), PO – pravne osebe, SP - samostojni podjetnik posameznik,FO – fizična oseba

Finančne posledice:
V letu 2021 bo za izvajanje tega ukrepa s prerazporeditvijo sredstev namenjenih do 1.283.874
eurov. Po odprtju NRP se bodo sredstva zagotovila znotraj postavk MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sredstva iz proračuna za finančno pomoč
čebelarjem zagotovil v letu 2021. Zaradi tega razloga zaradi mora biti izplačilo finančne pomoči
upravičencem izvedeno v letu 2021. Prav tako so temu dejstvu prilagojeni planirani roki:
o
za sprejem Odloka na Vladi RS (14 oktober 2021),
o
za zbiranje in obdelavo vlog (2/2 oktobra 2021) ter za
o
izdajo odločb in izplačilo finančne pomoči upravičencem s strani
Agencije (do 30. november 2021)
Na podlagi odloka se bo vnos vlog izvedel le elektronsko, s čimer se bodo zmanjšale upravne
ovire. Prav tako je le elektronski način oddaje vlog določen zaradi kratkega roka za obdelavo
vlog s strani agencije. V kolikor bi vlagatelji vlagali vloge z navadno ali priporočeno pošiljko,
agencija ne bo mogla z gotovostjo zagotavljati, da bodo vse vloge, obravnavane in izplačane v
skladu z veljavnimi roki, za zadnje možno izplačilo v letu 2021.
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