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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 

65/14 in 55/17) in petega odstavka 12.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni 

list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) je 

Vlada Republike Slovenije na 48. redni seji dne 17. 10. 2019 pod točko 1.6 sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je zaradi nepredvidenega množičnega izbruha 

karantenskega škodljivega organizma rastlin hmelja potrdila Program izvedbe ukrepov 

za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 

2019–2021 in določila stroške ukrepov, ocenjene v višini 2.700.173,50 evra. S

programom se zagotavljajo tudi sredstva za nadomestilo stroškov odvoza in uničenja 

okuženih rastlin.

2. Vlada Republike Slovenije sredstva za izvedbo programa iz prejšnje točke zagotovi v 

letu 2019 na podlagi dejansko upravičenih zahtevkov oškodovancev in stroškov 

spremljanja zdravstvenega varstva rastlin hmelja. V letih 2020 in 2021 sredstva za ta 

namen načrtuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru limitov 

finančnega načrta za pripravo proračunov za leti 2020 in 2021.

3. Izplačila v okviru sheme državne pomoči in individualne pomoči Inštitutu za hmeljarstvo 

in pivovarstvo Slovenije, dodeljene zunaj sheme, temelječe na tem programu, se 

začnejo izvajati po prejemu obvestila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij 

in dodelitvi identifikacijske številke sheme državne pomoči oziroma po odobritvi 

individualne pomoči.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:

– Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti 

hmelja za obdobje 2019–2021

Prejmejo:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Ministrstvo za finance

– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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