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ZADEVA: Odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 

(Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22) in v zvezi z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi 

visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju (Uradni list RS, št. 146/2022) je 

Vlada Republike Slovenije na seji......., dne......... sprejela naslednji

SKLEP

1. Pri proračunskemu uporabniku 2330 Ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru glavnega 

programa 1102 Kmetijstvo – Ukrepi za stabilizacijo trga in podprograma 110205 Ureditev kmetijskih 

trgov, odpre proračunska postavka:

221564 Finančno nadomestilo čebelarjem – draginja.

2. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnje točke tega sklepa, se v letu 2022, v skupni višini 

1.960.000,00 EUR, zagotovijo s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru finančnega načrta Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                       Generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Ministrstvo za finance.

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. Mojca Pirnat, v.d. generalnega direktorja

Mag. Miranda Groff Ferjančič, namestnica direktorja

Kristijan Lovrak, vodja Sektorja za proračun

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:

Vladi Republike Slovenije se na podlagi 10. člena ZIPRS2223 za namen izvajanja Odloka o finančnem 

nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala predlaga, da se pri proračunskem uporabniku 2330 



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odpre nova proračunska postavka 221564 Finančno 

nadomestilo čebelarjem – draginja. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 553810 Programi podpor 

za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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 srednja podjetja ter 

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

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Pravice porabe na novi proračunski postavki se bodo zagotovile s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru 

finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skupni višini 1.960.000,00 EUR.



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

0 0

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

2330 Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano

2330-18-

0021 

Neposredna

plačila 

553810 Programi 

podpor za 

prestrukturiranje in 

prenovo kmetijske 

proizvodnje

1.960.000,00

EUR
/

SKUPAJ
1.960.000,00

EUR          /

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,

 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:

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

 .

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



ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 

dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Saša Jazbec

državna sekretarka



PREDLOG

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti

2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22) in v zvezi z Odlokom o 

finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 146/2022) je Vlada Republike Slovenije na seji......., dne......... sprejela 

naslednji

SKLEP

1. Pri proračunskemu uporabniku 2330 Ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru

glavnega programa 1102 Kmetijstvo – Ukrepi za stabilizacijo trga in podprograma 110205 

Ureditev kmetijskih trgov, odpre proračunska postavka:

221564 Finančno nadomestilo čebelarjem – draginja.

2. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnje točke tega sklepa, se v letu 2022, v skupni višini 

1.960.000,00 EUR, zagotovijo s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru finančnega načrta 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                        Generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Ministrstvo za finance.



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 10. člena ZIPRS2223 se v letu 2022 v finančnem načrtu Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru glavnega programa 1102 Kmetijstvo – Ukrepi za stabilizacijo trga in 
podprograma 110205 Ureditev kmetijskih trgov odpre nova proračunska 221564 Finančno 
nadomestilo čebelarjem – draginja.

Na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se 
porabi v čebelarskem sektorju (Uradni list RS, št. 146/2022) se dodeli finančno nadomestilo 
čebelarjem. 
Čebelarski sektor je zaradi ruske agresije na Ukrajino utrpel hude posledice, predvsem zaradi visokih 
cen energije in energentov, ki vplivajo na povečanje proizvodnih stroškov, kar ima za posledico tudi
dvig cen repromateriala, predvsem sladkorja. Ocene Strokovne skupine za sladkor pri EU in analiza 
tržišča kažejo, da so se stroški pridelave medu pri uporabi sladkorja povečali. Podobno so se povečali 
stroški preseljevanja čebeljih družin zaradi višjih cen energentov.

S finančnim nadomestilom čebelarjem se želi zmanjšati posledice v čebelarskem sektorju, zaradi 
dviga proizvodnih stroškov, saj so se stroški repromateriala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, 
močno dvignili. Na ta način se želi zmanjšati ranljivosti čebelarskih gospodarstev. Na podlagi podatkov 
centralnega registra čebelnjakov, na dan 31.10.2021, je bilo to 8.062 čebelarjev s 195.720 čebeljimi 
družinami.

Finančno nadomestilo se dodeli po pravilih sporočila Evropske komisije Začasni okvir za krizne ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9. 11. 
2022, str. 1), zadnjič spremenjen s sporočilom Evropske komisije Sprememba začasnega okvira za 
krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 280 z 
dne 21. 7. 2022, str. 1).

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem, na podlagi 
podatkov iz uradnih evidenc, izdala informativno odločbo, najpozneje do 21. decembra 2022.

Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru finančnega načrta MKGP, v 

skladu s 24. členom ZIPRS2223.
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