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ZAKON 

O INTERVENTNIH UKREPIH NA TRGU KMETIJSKIH PRIDELKOV, ŽIVIL, ŽIVALI IN 

GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 

razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji 

Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v Republiki Sloveniji, kjer je bila 12.3. 

2020 tudi razglašena epidemija. S predlogom zakona se ureja možnost omejitve prometa 

kmetijskih pridelkov, živil in živali za namen hrane ljudi, z namenom zagotavljanja zadostne 

oskrbe s hrano na območju ozemlja Republike Slovenije. Kot interventni ukrepi na trgu 

kmetijskih pridelkov in živil se predlagajo tudi ukrep omejitve višine cene posameznega 

kmetijskega pridelka ali živila (npr. minimalna ali maksimalna cena), določitev začasnega 

upravljavca kmetijskega gospodarstva za primer, ko zaradi okužbe nosilca kmetijskega 

gospodarstva, članov oziroma zaposlenih na kmetiji ni mogoče zagotavljati nemotene pridelave 

kmetijskih predelkov, ter začasna postavitev, uporaba oziroma vzdrževanje objektov za namen 

skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil s  strani Republike Slovenije.

Na področju trga gozdno lesnih sortimentov se kot interventni ukrep, ki bo preprečil vnos virusa 

na območje Republike Slovenije, predlaga omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno lesnih 

sortimentov, sekancev in lesnih peletov iz območja drugih držav članic Evropske unije ali uvoz 

iz tretje države. Kot dodaten ukrep pa se predlaga postavitev, uporaba in vzdrževanje 

skladiščnega mesta za skladiščenje gozdno lesnih sortimentov, posekanih na podlagi zakona, 

ki ureja gozdove in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o sanitarni sečnji

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Določbe zakona so usklajene s Pogodbo o delovanju Evropske unije (UL C 115, z dne 
9.5.2008, str. 1), ki v 36. členu določa, da določbe členov 28 in 29 ne izključujejo prepovedi ali 
omejitev pri uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene z javno moralo, javnim redom 
ali javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom nacionalnih 
bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom industrijske in 
poslovne lastnine. Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno 
diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.
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Cilj vseh ukrepov na področju trga kmetijskih pridelkov ali živil je zagotoviti nemoteno oskrbo s 
hrano za prebivalce Republike Slovenije v času trajanja posledic epidemije zaradi virusa 
SARS-CoV-2. Cilj ukrepov na področju trga gozdno lesnih sortimentov pa je preprečevanje 
vnosa virusa na območje Republike Slovenije.

2.2 Načela

V zvezi z načeli, ki jih upošteva zakon, je treba poudariti, da gre za zakon, ki je po svoji naravi 
začasen, saj ureja odziv države na krizne razmere. 

2.3 Poglavitne rešitve

Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živali, lahko minister, pristojen za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredi naslednje 
ukrepe:
– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, 
živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje 
države;
– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, 
živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje Republike Slovenije iz območja druge države članice 
Evropske unije ali uvoz iz tretje države;
– omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se 
določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali.

Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 
odločbo v upravnem postopku določi začasnega upravljavca kmetijskemu gospodarstvu, če 
nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa 
niso zmožni opravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali. Začasnega 
upravljavca z njegovim soglasjem, predlaga župan občine, na območju katere je sedež 
kmetijskega gospodarstva, za katerega se določa začasni upravljavec, pri čemer upošteva
vrstni red možnih upravljavcev, ki jih določa predlog zakona, o predlogu pa se praviloma 
posvetuje tudi s kmetijsko svetovalno službo. Če začasnega upravljavca ni mogoče določiti na 
predviden način, to nalogo prevzame kmetijska svetovalna služba.  Začasni upravljavec ima 
enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do 
mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega 
gospodarstva. 

Predlog zakona predvideva tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanja 
objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil. 

Kot preventivni ukrep za preprečitev širjenja okužbe z virusom se predlaga tudi omejitev ali 
prepoved dajanja na trg gozdnih lesnih sortimentov, sekancev ter lesnih peletov iz območja 
druge države članice Evropske unije oziroma uvoz iz tretje države in kot dodatni ukrep tudi 
postavitev , uporabo in vzdrževanje objektov za namen skladiščenja gozdno lesnih sortimentov, 
posekanih v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o 
sanitarni sečnji.

Za postavitev objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil ter objektov za namen 
skladiščenja gozdno lesnih sortimentov v skladu s predlogom zakona soglasja lastnikov 
zemljišč ali objektov oziroma drugih upravljavcev zemljišč ali objektov niso potrebna, prav tako 
se ne uporabljajo prostorski akti, predpisi, ki urejajo graditev objektov ter drugi predpisi, ki 
urejajo posebne omejitve za postavitev objektov. O tem ukrepu Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano odloči z odločbo v upravnem postopku.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN 

DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA



3

– ocena finančnih sredstev za državni proračun
Predlog zakona ima finančne posledice v ocenjeni višini 5 milijonov evrov. Sredstva se bodo 
zagotovila iz proračunske rezerve.

– ocena drugih javnih finančnih sredstev
Predlog zakona nima posledic za druga javnofinančna sredstva.

– predvideno povečanje ali zmanjšanje prihodkov državnega proračuna
Predvideno je zvišanje odhodkov iz državnega proračuna v višini 5 milijonov evrov.

– predvideno povečanje ali zmanjšanje obveznosti za druga javna finančna sredstva
/
– predvideni prihranki za državni proračun in druga javna finančna sredstva
/
– sredstva bodo zagotovljena z zadolževanjem (poroštva)
/
– v naslednjem proračunskem obdobju bodo sredstva zagotovljena …
/

4 NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Sredstva se bodo zagotovila iz proračunske rezerve.

5 PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 

PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Interventni ukrepi držav na trgu dela zaradi upada gospodarske aktivnosti kot posledice širjenja 
virusa:

Od držav članic Evropske unije je najbolj prizadeta Italija, ki je sprejela zdravstvene ukrepe 
vključno z omejitvijo gibanja blaga in ljudi predvsem na ozemlju prizadetih pokrajin. Ti ukrepi 
vplivajo tudi na upad gospodarstva, zato je konec februarja 2020 že namenila 900 milijonov 
evrov za pokrajine Lombardija, Benečija, Piemont, Emilija - Romanja ter Furlanija - Julijska 
krajina. 

Na začetku marca 2020 je sprejela dodatne ukrepe tudi za namen blaženja posledic v 
gospodarstvu za celotno državo. Namenila je 3,6 milijarde evrov (0,2 % BDP) olajšav za 
podjetja, ki ugotavljajo več kot 25-odstotni upad prihodkov, in sredstva za zagotavljanje 
zdravstvene oskrbe. Te ukrepe še oblikujejo in bodo okvir za splošno podporo delodajalcem in 
podjetjem, ki so jih restriktivni ukrepi najbolj prizadeli. Med drugim bodo ukrepi vključevali 
davčne olajšave in zmanjšanje socialnih prispevkov ter denarne socialne prejemke za 
odpuščene delavce. Oblikujejo se tudi ukrepi za nadomestilo izgubljenih prihodkov tudi za 
nekatere skupine samozaposlenih. 

Italija je namreč odredila opustitev delovnih aktivnosti za podjetja, razen tistih, ki zagotavljajo 
osnovne in javne gospodarske storitve, vključno z živinorejo, in tistih, ki jih je mogoče izvajati 
doma ali na daljavo. Ukrepi omogočajo delavcem, da svoje delo opravljajo zunaj delovnega 
mesta s široko uporabo vseh možnosti in oblik tako imenovanega pametnega dela (zunaj 
fizičnega delovnega mesta in ne glede na delovni čas, podprtega s sodobnimi informacijskimi 
tehnologijami). To velja tako za zasebna podjetja kot javno upravo.

Informacije o interventnih ukrepih v drugih državah EU niso znane.

Od drugih držav je treba izpostaviti državo izvora virusa, in sicer Kitajsko, ki razmišlja o 
paketnih spodbudah gospodarstvu, podobno kot ob začetku gospodarske krize leta 2008. 



4

Banke so sicer znižale obresti za posojila podjetjem, država pa zagotavlja obveznice lokalnim 
oblastem za gradnjo infrastrukturnih projektov z namenom spodbuditi gospodarsko aktivnost.

Hongkong je ob izbruhu virusa namenil 15 milijard hongkonških dolarjev za injekcijo 
gospodarstvu ter nižje obrestne mere z državnim poroštvom malim in srednje velikim podjetjem, 
poleg tega je izplačal vsakemu prebivalcu, starejšemu od 18 let, znesek 10.000 dolarjev s ciljem 
spodbuditi potrošnjo prebivalstva.

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom EU.

6 PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

Ni večjih posledic.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: 
Ni večjih posledic.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Ni večjih posledic.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Ocena posledic trenutno ni mogoča.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
Ocena posledic trenutno ni mogoča.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
/

6.6 Presoja posledic za druga področja

/

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

/

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

/

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:
Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, sodelovanje javnosti pri pripravi predloga 
zakona ni potrebno.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKUOZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE 
SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:
Zunanji strokovnjaki ali pravne osebe pri pripravi predloga zakona niso sodelovale.

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 

DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

 dr. Aleksandra Pivec, ministrica,

 dr. Jože Podgoršek, državni sekretar,

 dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,

 Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu.
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II. BESEDILO ZAKONA

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA TRGU KMETIJSKIH PRIDELKOV, ŽIVIL, ŽIVALI IN 

GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV

1. člen

(vsebina)

S tem zakonom se z namenom zagotovitve oskrbe s hrano za prebivalce Republike Slovenije 

zaradi posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: virus) ter zaradi 

preprečevanja širjenja virusa, v javnem interesu ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi

pridelki, živili ali živali namenjene za hrano ljudi, in gozdno lesnimi sortimenti.

2. člen

(ukrepi na trgu kmetijskih pridelkov ali živil)

(1) Če zaradi epidemije virusa ni mogoče na drug način zagotoviti zadostne oskrbe s hrano za 

prebivalstvo, se lahko odredijo naslednji ukrepi:

– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka,

živila ali živali, namenjenih za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice Evropske unije ali 

izvoza v tretje države;

– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, 

živila ali živali, namenjenih za hrano ljudi, na ozemlje Republike Slovenije z območja druge 

države članice Evropske unije ali uvoza iz tretje države;

– omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali, namenjenih za hrano 

ljudi, v celotni verigi preskrbe s hrano, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali;

– določitev začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva, če nosilec kmetijskega 

gospodarstva, člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni opravljati 

pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali;

– začasna postavitev, uporaba oziroma vzdrževanje objekta za namen skladiščenja kmetijskih 

pridelkov ali živil s strani Republike Slovenije.

(2) Predlog začasnega upravljavca iz četrte alineje prejšnjega odstavka poda župan občine, na 

območju katere je sedež kmetijskega gospodarstva, za katero se določi začasni upravljavec, v 

soglasju z osebo, ki je predlagana za začasnega upravljavca, pri čemer se župan praviloma

posvetuje s kmetijsko svetovalno službo. Začasni upravljavec se določi po naslednjem vrstnem 

redu:

– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, 

v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, za katero se določa začasni upravljavec ter ima v 

lasti zemljišče, ki meji na zemljišče kmetijskega gospodarstva, za katero se določa začasni 

upravljavec;

– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji 

občini, v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, za katero se določa začasni upravljavec;

– drugi nosilec kmetijskega gospodarstva.

(3) Če začasnega upravljavca ni mogoče določiti v skladu s prejšnjim odstavkom, se kot 

začasni upravljavec določi enota kmetijsko svetovalne službe, na območju katere kmetijsko 

gospodarstvo leži.



6

(4) Začasni upravljavec iz četrte alineje prvega odstavka tega člena ima pravice in obveznosti 

nosilca kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Začasni upravljavec

ima pravico do mesečnega denarnega nadomestila za začasno upravljanje kmetijskega 

gospodarstva.

(5) Za izvajanje ukrepa iz pete alineje prvega odstavka tega člena:

– soglasja lastnikov zemljišč ali objektov oziroma drugih upravljavcev zemljišč ali objektov niso 

potrebna;

– se je vsakdo dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala ali onemogočala dostop do skladišča, 

njegovo uporabo ali vzdrževanje;

– se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, prostorski akti ter predpisi, ki urejajo 

varstvo okolja, ohranjanje narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo

kmetijstvo, gozdove in vode.

(6) Ukrepe iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena glede na posamezno 

skupino ali posamezni kmetijski pridelek ali živilo ter državo, za katero velja ukrep, odredi 

minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim  za 

gospodarstvo.

(7) O ukrepu iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena v upravnem postopku odloči 

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano. Zoper odločbo je dovoljen upravni spor, vložena 

tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve izpodbijane odločbe. Če gre za ukrep iz pete alineje 

prvega odstavka tega člena se z odločbo določijo tudi lokacija objekta, postopek za postavitev 

ali uporabo objekta, vzdrževanje objekta, višina nadomestila lastnikom zemljišč in objektov ter 

trajanje tega ukrepa.

(8) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila iz četrtega odstavka tega člena glede na velikost 

kmetijskega gospodarstva v začasnem upravljanju ter postopek določanja nadomestila predpiše 

Vlada Republike Slovenije.

(9) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila iz pete alineje prvega odstavka tega člena ter 

postopek določanja nadomestila predpiše Vlada Republike Slovenije.

3. člen

(ukrepi na trgu gozdno lesnih sortimentov)

(1) Zaradi preprečitve širjenja okužbe z virusom se lahko odredijo naslednji ukrepi: 

– omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno lesnih sortimentov, sekancev ali lesnih peletov z 

območja druge države članice Evropske unije ali uvoz iz tretje države in

– postavitev, uporaba in vzdrževanje objekta za namen skladiščenja gozdno lesnih sortimentov,

posekanih v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o 

sanitarni sečnji (v nadaljnjem besedilu: skladišče) s strani Republike Slovenije.

(2) Za izvajanje ukrepa iz druge alineje prejšnjega odstavka:

– soglasja lastnikov zemljišč ali objektov oziroma drugih upravljavcev zemljišč ali objektov niso 

potrebna;

– se je vsakdo dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala ali onemogočala dostop do skladišča, 

njegovo uporabo ali vzdrževanje;

– se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, prostorski akti ter predpisi, ki urejajo 

varstvo okolja, ohranjanje narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo 

kmetijstvo, gozdove in vode.
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(3) Ukrepe iz prve alineje prvega odstavka tega člena odredi minister, pristojen za gozdarstvo, v 

soglasju z ministrom, pristojnim  za gospodarstvo.

(4) O ukrepu iz druge alineje prvega odstavka tega člena v upravnem postopku odloči 

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano, z odločbo, s katero določijo tudi lokacija objekta, 

postopek za postavitev ali uporabo objekta, vzdrževanje objekta, višino nadomestila lastnikom 

zemljišč in objektov ter trajanje tega ukrepa. Zoper odločbo je dovoljen upravni spor, vložena 

tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve izpodbijane odločbe.

(5) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila iz prejšnjega odstavka ter postopek določanja 

nadomestila predpiše Vlada Republike Slovenije.

4. člen

(časovna omejitev)

Ukrepi iz 2. in 3. člena tega zakona lahko trajajo največ 6 mesecev od uveljavitve predpisov iz 

2. in 3. člena tega zakona.

5. člen

(financiranje)

Za financiranje nadomestila za začasno upravljanje kmetijskega gospodarstva iz četrtega

odstavka 2. člena tega zakona ter povračila stroškov začasne postavitve, uporabe oziroma 

vzdrževanja objektov iz pete alineje prvega odstavka 2. člena in druge alineje prvega odstavka 

3. člena tega zakona se sredstva zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

6. člen 

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prve in druge alineje prvega odstavka 2. člena tega 

zakona izvajajo cariniki in tržni inšpektorji. 

(2) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona izvajajo 

kmetijski in tržni inšpektorji.

(3) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena te uredbe izvajajo 

kmetijski inšpektorji.

(4) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz 3. člena tega zakona izvajajo cariniki.

7. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 10.000 do 200.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

– krši ukrep iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona in daje na trg posamezne 

skupine, posamezni kmetijski pridelek, živilo ali živali namenjene za hrano ljudi, na ozemlje 

druge države članice Evropske unije ali izvaža v tretje države;
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– krši ukrep iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona in daje na trg posamezne 

skupine, posamezni kmetijski pridelek, živilo ali živali namenjene za hrano ljudi, na ozemlje 

Republike Slovenije z območja druge države članice Evropske unije ali uvaža iz tretje države;

– krši ukrep iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona in krši omejitev višine cene 

posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali namenjen za hrano ljudi;

– ne izvaja nalog začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva v skladu z odločbo iz četrte

alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona;

– daje na trg gozdno lesne sortimente, sekance in lesne pelete z območja druge države članice 

Evropske unije ali uvaža iz tretje države v nasprotju z ukrepom iz prve alineje prvega odstavka 

3. člena tega zakona.

(2) Z globo 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 600 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz 

prvega odstavka tega člena.

8. člen

(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od 

najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

KONČNA DOLOČBA

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu 

Ta člen določa vsebino zakona.

K 2. členu 

Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živali, lahko minister, pristojen za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredi naslednje 

ukrepe:

– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, 

živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje 

države;

– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, 

živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje Republike Slovenije iz območja druge države članice 

Evropske unije ali uvoz iz tretje države;

– omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se 

določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali.

Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 

odločbo v upravnem postopku določi začasnega upravljavca kmetijskemu gospodarstvu, če 

nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa 

niso zmožni opravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali. Začasnega 

upravljavca z njegovim soglasjem, predlaga župan občine, na območju katere je sedež 

kmetijskega gospodarstva, za katerega se določa začasni upravljavec, pri čemer upošteva 

vrstni red možnih upravljavcev, ki jih določa predlog zakona, o predlogu pa se praviloma 

posvetuje tudi s kmetijsko svetovalno službo. Če začasnega upravljavca ni mogoče določiti na 

predviden način, to nalogo prevzame kmetijska svetovalna služba.  Začasni upravljavec ima 

enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do 

mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega 

gospodarstva. 

Predlog zakona predvideva tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanja 

objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil. 

K 3. členu 

Minister, pristojen za gozdarstvo, lahko z namenom preprečevanja širjenja okužbe z virusom in 

s tem preprečenja stikov med ljudmi, odredi omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdnih lesnih 

sortimentov, lesnih sekancev ali lesnih peletov iz območja druge države EU ali iz območja tretje 

države. Na ta način se preprečuje nadaljnji potencialni stik med vozniki in manipulanti v celotni 

gozdno lesni verigi ter preprečuje potencialni dodatni vnos virusa v Republiko Slovenijo. 

Prav tako lahko minister, pristojen za gozdarstvo, odredi postavitev, uporabo in vzdrževanje 

skladišč gozdno lesnih sortimentov za namen skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov, ki so bili 

posekani v skladu z zakonom, ki ureja gozdove in na podlagi  odločb Zavoda za gozdove 

Slovenije o sanitarni sečnji. Glede na aktualne vremenske razmere in letni čas je pričakovati 

ponovno prekomerno namnožitev podlubnikov v gozdovih Republike Slovenije. Kljub širjenju 

okužbe z virusom je potrebno zagotoviti kritično maso izvajalcev del sečnje in spravila lesa, saj 

se bo le na ta način preprečilo nadaljnjo prekomerno namnožitev populacije podlubnikov. Ker 

pa je v pogojih širjenja okužbe z virusom mogoče pričakovati zaustavljanje proizvodnje in 

predelave gozdnih lesnih sortimentov, je potrebno v vmesnem času zagotoviti skladiščenje 
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gozdnih lesnih sortimentov na skladiščih, ki bodo izpolnjevala minimalne standarde za 

skladiščenje gozdnih lesnih sortimentov, ki so bili posekani in izdelani na podlagi odločb Zavoda 

za gozdove o sanitarni sečnji. 

Za izvajanje ukrepa vzpostavitve skladišč, soglasja lastnikov zemljišč niso potrebna, vsakdo se 

je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala ali onemogočala dostop do skladišč, prav tako pa je 

v tem primeru izključena uporaba predpisov, ki urejajo graditev objektov, prostorskih aktov, 

predpisov, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanja narave, skladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo 

ter kmetijstvo, gozdove in vode.  

Z odločbo ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, se določi lokacija skladišča, postopek za 

postavitev, vzdrževanje skladišča, povračilo škode lastnikom zemljišč in skladišč ter trajanje 

tega ukrepa. 

K 4. členu 

Člen določa trajanje ukrepov iz 2. in 3. člena tega zakona in sicer za največ 6 mesecev od 

uveljavitve predpisov iz 2. in 3. člena tega zakona.

K 5. členu 

Člen določa vir financiranja nadomestila za začasno upravljanje kmetijskega gospodarstva ter 

stroškov začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanja skladiščnih objektov.

K 6. členu 

Člen določa nadzor nad izvajanjem ukrepov.

K 7. členu 

Člen določa kazenske sankcije.

K 8. členu 

Določa, da se sme za prekrške iz tega zakona v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je 

višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

K 9. členu 

Ta člen določa uveljavitev zakona.
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OSNUTEK

Na podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil in 
gozdno lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. XX/20) ministrica, pristojna za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim  za gospodarstvo izdaja

ODREDBO
o interventnem ukrepu na trgu kmetijskih pridelkov, živil in gozdno lesnih 

sortimentov

1. člen

S to odredbo se zaradi zagotovitve oskrbe s hrano za prebivalce zaradi posledic 
epidemije virusa SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: virus) ureja prepovedi dajanje 
na trg _____________________________________________________________ na 
ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje države.

2. člen

Ukrepi iz prejšnjega člena traja ______mesecev od izdaje te odredbe.

3. člen

Ta odredba začne veljati x. marca 2020 ob 18. uri.

Št. _______/2020
Ljubljana, dne ____ marca 2020
EVA 

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
Zdravko Počivalšek
minister za gospodarstvo in 
tehnologijo


