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ZADEVA: Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 9. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 
57/12) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega 
prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in 
predelave mleka in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                              mag. Darko KRAŠOVEC
                                                                                                  generalni sekretar
Prejmejo:

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za podporo živilsko predelovalni industriji In promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov

- Ana Le Marechal Kolar, Služba za podporo živilsko predelovalni industriji In promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov

- Ga. Božidarka Vrabič, Služba za pravne zadeve.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite imena in priimke ter imena pravnih oseb.)
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba določa višino prispevka, začetek plačevanja prispevka in obdobje plačevanja prispevka za 
zavezance iz sektorja mleka, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 61/11 in 57/12). Višina prispevka za sektor mleka je 0,5 eura na 1000 l mleka, ki 
se obračuna do polovice za kupca in nosilca kmetijskega gospodarstva. Prispevek se bo začel 
pobirati s 1.1.2016 do 31.12.2018.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA
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b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

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

konkurenčnost podjetij DA

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

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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 

/ + 213.000 + 213.000 + 213.000

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

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

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,

S sprejetjem Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo 
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kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka se 
vzpostavlja sistem pobiranja prispevkov od nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo mleka in od kupcev, ki se ukvarjajo s predelavo mleka. Prispevek 
se bo začel pobirati od 1.1.2016 do 31.12.2018. Višina prispevka znaša 0,5 eura na 1000 litrov 
mleka. Na podlagi navedenih določil se predvideva, da se bo s prispevki določenimi v uredbi na 
namensko proračunsko postavko 130024 zbralo približno 213.000 eurov na leto (vir GIZ 
mlekarstvo – podatki proizvedenega in prodanega mleka v letu 2013) v koledarskih leti 2016, 
2017 in 2018. 

 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.)
Kratka obrazložitev
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8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

Datum objave: 7.4.2015 objavljeno na e-demokraciji

V razpravo so bili vključeni: 
 predstavniki zainteresirane javnosti (GIZ mlekarstva, sektorski odbor za mleko)

 predstavniki strokovne javnosti (Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije)

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

- GIZ mlekarstva, sektorski odbor za mleko in ZZS so predlagali, da se doda druga
točka 2. členu, kjer bi določili, da so zavezanci za plačilo prispevka tudi tisti nosilci 
kmetijskih gospodarstev, ki surovino izvažajo v tujino in jo prodajo tujemu kupcu.
Pripomba ni bila upoštevana, ker je potrebno zavezance urejevati v zakonu. 

Upoštevani so bili:
 V večini.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Nismo 
upoštevali predloga, da se dodajo kot zavezanci za plačilo prispevka tudi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki surovino izvažajo v tujino. Zavezance je potrebno urediti v Zakonu o promociji 
kmetijskih in živilskih proizvodo. Ostale pripombe smo smiselno upoštevali.

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih 
proizvodov (Uradni list RS št. 26/11 in 57/12).

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
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EVA: 2014-2330-0063

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih 
proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in 
živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa višino in začetek plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in 
živilskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prispevek) za zavezance iz sektorja pridelave in 
predelave mleka (v nadaljnjem besedilu: sektor mleka).

2. člen
(plačevanje prispevka)

Zavezanci iz sektorja mleka začnejo plačevati prispevek iz 3. člena te uredbe 1. januarja 2016
in ga plačujejo do 31. decembra 2018.

3. člen
(višina prispevka)

(1) Prispevek za sektor mleka v letih 2016, 2017 in 2018  znaša 0,5 eura na 1000 litrov mleka
oziroma 0,4854 eura na 1000 kg mleka.

(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka zavezanca obračunata do polovice vrednosti, tako da 
znaša:
 za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo mleka

0,25 eura na 1000 litrov mleka oziroma 0,2427 eura na 1000 kg mleka;
 za kupca, ki se ukvarja s predelavo mleka 0,25 eura na 1000 litrov mleka oziroma 0,2427 

eura na 1000 kg mleka.

4. člen
(sektorska navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja mleka)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano pripravi sektorska navodila za plačilo prispevka 
za zavezance iz sektorja mleka in jih objavi na svojih spletnih straneh, najpozneje en mesec 
pred datumom začetka plačevanja prispevka za sektor mleka.

5. člen
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(začetek uporabe)

(1) Določba 2. člena te uredbe, ki se nanaša na začetek plačevanja prispevka se začne 
uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi obvestila o pridobitvi sklepa Evropske 
Komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo, vendar ne pred 1. januarjem 2016.

(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi obvestilo iz prejšnjega odstavka v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. Vlada Republike Slovenije
Ljubljana, dne …2015         dr. Miro Cerar
EVA 2014-2330-0063 predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

9.. člen Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) 
določa:

9.člen
(prispevek)

(1) Za izvajanje promocije po tem zakonu se plačuje prispevek (v nadaljnjem 
besedilu: prispevek).

(2) Prispevek je obvezen za zavezance iz sektorjev, za katere se na podlagi 
strateškega načrta potrdi program promocije.

(3) Višino prispevka na podlagi 11. člena tega zakona za posamezno koledarsko 
leto določi vlada, vendar največ do višine, določene v drugem, tretjem in četrtem odstavku 11. 
člena tega zakona.

(4) Vlada z uredbo določi začetek plačevanja prispevka za zavezance iz 
posameznega sektorja.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon ne določa posebnega roka za izdajo Uredbe.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Z Uredbo določamo višino prispevka za sektor mleka, ki znaša 0,5 eura na 1000 l mleka, ki se 
obračuna do polovice za kupca in nosilca kmetijskega gospodarstva. 

Prispevek se bo začel pobirati s 1.1.2016 do 31.12.2018.

Za sektor mleka ministrstvo izda navodila za plačilo prispevka najkasneje do 31.11.2015 in jih 
objavi na spletnih straneh MKGP.

S predlaganimi rešitvami vzpostavljamo sistem začetka pobiranja prispevka in posledično 
izvajanje sektorskega programa promocije za obdobje 2016 do 2018. S pobiranjem prispevka 
se bo tako začel izvajati tudi Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov tudi v praksi. 
Prispevki zbrani s strani sektorja mleka se bodo v celoti porabila za promocijo sektorja mleka. 


	28D4F736FE8F1D91C1257E6C004724A5_0.in.doc

		2015-06-22T14:59:09+0200
	Dejan Zidan




