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S P O R O Č I L O  Z A  J A V N O S T 

 

OBJAVA OBVESTILA O DATUMU ZAČETKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA 

ŠKODO PO POZEBI IN SNEGU V LETU 2016 

 

Ljubljana, 27. 1. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa 

kmetijska gospodarstva, da je v današnjem Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o 

datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim 

gospodarstvom oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske 

proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu. Datum 

začetka vlaganja zahtevkov je 31. januar 2017, zahtevek pa se lahko vloži do vključno 2. 

marca 2017. 

 
Pravna podlaga za objavo navedenega obvestila je določena v Zakonu o ukrepih za odpravo 

posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 

52/16; v nadaljnjem besedilu: ZUOPPSKP). 

 

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz ZUOPPSKP bo Agencija RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) poslala predtiskan obrazec 

»Pomoč za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Pomoč za obnovo potenciala 

kmetijske proizvodnje« (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec). Če kmetijsko gospodarstvo 

predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani 

Agencije (http://www.arsktrp.gov.si/), ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi 

prilogami posreduje na Agencijo. Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za 

dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Zahtevek za dodelitev 

pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na 

naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 

Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije. 

O zahtevkih bo odločala Agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za 

vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev 

opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi. 

 

*   *   * 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2295

