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Zadeva: ODLOK o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v 
čebelarstvu – javna obravnava

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek Odloka o finančnem 
nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Odlok je podlaga za izvedbo finančne pomoči fizičnim ali pravnim osebam, ki so vpisane v 
centralni register čebelnjakov v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč 
(Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15), ki se soočajo s povečanjem cen energentov.

Finančno nadomestilo se upravičencem dodeli na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o 
ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE, 
Uradni list RS, št. xx/22).

Osnutek Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v 
čebelarstvu je objavljen na portalu E-demokracija. 

Pripombe na osnutek Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov 
v čebelarstvu lahko posredujete najkasneje do četrtka, 3. 3. 2022, na elektronski naslov 
gp.mkgp@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Opravičujemo se vam za kratek rok in vas prosimo za razumevanje. 

S spoštovanjem,

Branko Ravnik 
           generalni direktor



Poslati: 
- Gospodarska zbornica Slovenije (info@gzs.si),
- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana (zivilska.ind@gzs.si),
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (kgzs@kgzs.si),
- Sindikat kmetov Slovenije (sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com),
- Zadružna zveza Slovenije (info@zzs.si),
- Zveza slovenske podeželske mladine Slovenije (info@zspm.si)
- Čebelarska zveza Slovenije (info@czs.si)
- Strokovno Združenje Profesionalnih Čebelarjev (predsednik@proficebelar.si)
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