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ZADEVA: Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 v letu 2014 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-
ZdZPVHVVR) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji 

                                                                   SKLEP

Vlada Republike Slovenije izda uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014.

Sklep prejme:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
– Tadeja Kvas Majer, v. d. generalne direktorice,
– Alenka Šesek, vodja Sektorja za podeželje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/.
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba določa ukrep DŽ, natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom za potrebe tega ukrepa in vsebino ukrepa za pomoč pri uporabi storitev svetovanja. 
Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program dobrobit živali, ki je plod individualne 
svetovalne storitve, ki jo opravi izvajalec svetovanja, izbran po predpisih javnega naročanja, za tiste 
nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so najmanj enkrat do vključno 7. 3. 2014 sporočili stalež prašičev 
v centralni register živali. Ta storitev je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna, saj se financira iz 
ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Izdelani program DŽ je eden izmed vstopnih pogojev 
za ukrep DŽ.  

Uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa DŽ, vključno z opisom vstopnih pogojev, trajanjem in vrsto 
obveznosti upravičencev, naborom možnih zahtev in pogojev za njihovo izpolnjevanje, načinom 
izračunavanja plačil in višino plačil, podrobnejšimi izvedbenimi določili, ki se večinoma sklicujejo na 
uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2014, kontrolami, sistemom znižanj in izključitev itd. Prav 
tako uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ta ukrep se 
izvaja po pravilih javnega naročanja, zato se podrobnejše obveznosti med naročnikom in izvajalcem 
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svetovanja določijo v pogodbi. V uredbi so opredeljeni namen, pogoji in merila, obveznosti ter 
kontrola in izplačila. Uredba vsebuje tudi finančne in prehodne določbe ter priloge, med katerimi 
poudarjamo zlasti obrazec za program DŽ, obrazec za vlogo DŽ ter katalog kršitev in sankcij.     
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Ukrepa dobrobit živali in pomoč pri uporabi storitev svetovanja se lahko začneta izvajati, preden 
Evropska komisija formalno potrdi PRP 2014–2020. To omogoča 65. člen Uredbe (EU) št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006. Za izvajanje ukrepov dobrobit živali in pomoč pri uporabi storitev svetovanja se 
sredstva zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov. Ne glede na to se v primeru odstopanja 
vsebine ukrepov od potrjenega Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 sredstva za plačila za izvajanje zahtev, ki so predmet tega odstopanja, zagotovijo iz proračuna 
Republike Slovenije.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MKO NRP 2330-14-0013 
PRP 14-20

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU  

96.000 EUR 1.824.000 EUR

MKO NRP 2330-14-0013
PRP 14-20

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

32.000 EUR 608.000 EUR

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1
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SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
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Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 24. 12. 2013
V razpravo so bili vključeni:
– nevladne organizacije,
– predstavniki zainteresirane javnosti,
– predstavniki strokovne javnosti, 
– občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
– KGZS,
– GZS,
– Slovenska zveza prašičerejcev. 

Upoštevani so bili:
– v pretežni meri

Bistvena odprta vprašanja:
/

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
in 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR) in prek portala e-demokracija.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                  mag. Dejan Židan
                                           minister

PRILOGE:
 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za

obdobje 2014–2020 v letu 2014,
 obrazložitev



6


	9CC909E5FB1AC455C1257C86004A0270_0.in.doc

		2014-02-21T14:35:52+0100
	Dejan Zidan




