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FINANČNO NADOMESTILO ALI TEMELJNI DOHODEK 

 

 

Vsem vinogradnikom posredujemo  sporočilo, ki smo ga prejeli iz Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano Sektor za kmetijske trge in sektorske načrte.  

»Spoštovani, 

ker se verjetno tudi na vas obračajo posamezniki, ki so že uveljavljali temeljni dohodek, zdaj 

pa so ugotovili, da bi bilo bolje uveljavljajti finančno nadomestilo za izpad dohodka v 

proizvodnji vina, vam pošiljam naslednje pojasnilo:  

Kot vam je znano se pomoč v obliki temeljnega dohodka in finančno nadomestilo zaradi 

izpada dohodka v proizvodnji vina po 74.členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo izključujeta.  

Zato imajo nosilci KMG v primeru, če so že uveljavljali temeljni dohodek, zdaj pa 

ugotavljajo, da bi bilo za njih ugodneje uveljavljati finančno nadomestilo za izpad dohodka po 

74.členu zakona, možnost vračila temeljnega dohodka in uveljavljanja finančnega 

nadomestila.  

V ta namen je FURS pripravil ustrezna navodila za vračilo temeljnega dohodka, ki jih najdete 

na https://www.gov.si/novice/ali-zelite-vrniti-mesecni-temeljni-dohodek-posebna-izjava-

bo-na-voljo-od-11-maja-dalje/  

Izjavo za vračilo se lahko odda od danes dalje.  

Lep pozdrav,  

Mojca Jakša« 

Dovolite , da vas pred vašim ukrepanjem opozorimo na nekatere malenkosti, ki  vam po 

našem mnenju, lahko v veliki meri pomagajo k pravim odločitvam. 

-najprej je pri tej odločitvi potrebno upoštevati velikost vinogradov, ki jih obdelujete  saj je po 

grobih izračunih nad 3 ha  računica na strani sektorske pomoči, manj kot 3 ha pa na strani 

temeljnega dohodka. 

-pomembno je tudi število  kmečkih zavarovancev na kmetiji.  

-sektorska pomoč je enkratni znesek, temeljni dohodek pa je vezan na daljši čas trajanja 

epidemije, seveda je veliko vprašanje, kdo bo to plačal in od kod se bo vzelo.  

-sektorska pomoč je izključno namenjena za izpad dohodka pri prodaji VINA, le tisti 

vinogradniki ki grozdje preko pogodbe oddajajo zadrugam, so po uredbi upravičeni do tega 

izplačila . Vsi tisti, ki pa imajo pogodbe in grozdje prodajajo vinskim podjetjem pa do teh 

sredstev po sedanji uredbi žal niso upravičeni. Tako vinogradniki iz Podravja, ki so del 

svojega pridelka grozdja oddali vinskim kletem, lahko računajo zgolj na sredstva za izpad 

prodaje prijavljenega vina iz preostanka vinogradniških površin vpisanih v RPGV. 

Želimo vam, da dobro premislite in se odločite dobro in modro! 

 

 

Maribor,11.05.2020                                                Specialistična služba za  vinogradništvo 

                KGZS Zavod Maribor 

                                                                                     Štabuc Roman 

 

http://www.kmetzav-mb.si/

