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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in 
svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na …..…… 
seji dne ………... sprejela naslednji 

                                                                    SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa 
znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                  Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
– Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklep prejmeta:
– 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:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Simona Vrevc, v.d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo,
– Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice.
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:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
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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 DA

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
 razvoj 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:
Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih finančnih sredstev, 
določenih s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Slovenija bo 
za izvedbo PRP ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Podpora za pomoč pri 
uporabi storitev svetovanja za koledarsko obdobje 2014-2020 namenila 23.268.000,00 EUR. Gre 
tako za EU, kot nacionalna sredstva. Pri ukrepu Prenos znanja in dejavnosti informiranja je delež 
sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 80 % in delež nacionalnih sredstev 20 %. 
Pri ukrepu Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja pa znaša delež EKSRP sredstev 75 % 
in delež nacionalnih sredstev 25 %. Finančne posledice za oba ukrepa v letu 2019 se ocenjujejo na 
3.272.881,00 EUR v letu 2020 pa 5.666.666,67 EUR.
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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

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

NRP 2330-14-0025 
M02 Ukrep svetovanje

140021 
Program 
razvoja 
podeželja -
14-20 – EU

1.704.660,75 2.000.000,00

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

NRP 2330-14-0025 
M02 Ukrep svetovanje

140022 
Program 
razvoja 
podeželja -
14-20 –
slovenska 
udeležba

568.220,25 666.666,67

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

NRP 2330-15-0010
M01 Prenos znanja in 
dejavnosti informiranja

140021 
Program 
razvoja 
podeželja -
14-20 – EU

800.000,00 2.400.000,00

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

NRP 2330-15-0010
M01 Prenos znanja in 
dejavnosti informiranja

140022 
Program 
razvoja 
podeželja -
14-20 –
slovenska 
udeležba

200.000,00 600.000,00

SKUPAJ 3.272.881,00 5.666.666,67
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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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,
 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 
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izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(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:
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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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica



PREDLOG 
        (2018-2330-0096)

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. člen

V Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18) se v 8. členu na 
koncu prvega odstavka dodata nova dva stavka, ki se glasita: 

»Predmet podukrepa so tudi dejavnosti za širjenje informacij, z namenom seznanitve 
udeležencev z znanjem, pomembnim za njihovo delo. Te dejavnosti so lahko v obliki razstav,
strokovnih srečanj, predstavitev ali informacij v tiskanih ali elektronskih medijih, pri čemer 
gradiva ali dejanja ne smejo vključevati promocije posameznih izdelkov, ki bi bili uporabljeni 
med izvedbo tega podukrepa.«.

V tretjem odstavku se v prvi alineji črtata vejica in besedilo »sofinanciranih iz ukrepa 
Sodelovanje iz 35. člena Uredbe 1305/2013/EU«.

2. člen

V 11. členu se v prvem odstavku za besedilom »izvedbe demonstracijskih projektov« doda 
besedilo »ter investicijski stroški«.

V drugem odstavku se besedilo »izvedbe demonstracijskih projektov v skladu s točko (a) 
tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/EU« nadomesti z besedilom »izvedbe 
demonstracijskih projektov ter investicijski stroški v skladu s točkama (a) in (b) tretjega odstavka 
38. člena Uredbe 702/2014/EU«.

3. člen

V 25. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, besedilo »Upravičenec mora
hraniti« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, agencija in upravičenec hranijo«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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» (2) Ministrstvo na spletni strani 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence objavi podatke o shemi 
pomoči po tej uredbi v skladu z drugim in četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začeti postopki)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18), 
se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18).

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 2018-2330-0096

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15):

10. člen
(izvedba ukrepov kmetijske politike)

Vlada v skladu s programskimi dokumenti sprejme predpise za izvedbo ukrepov kmetijske 
politike.

12. člen
(razvoj podeželja)

Za izvajanje ukrepov razvoja podeželja vlada določi:
- vrsto ukrepov, pogoje, upravičence, merila in postopke za uvedbo in izvajanje 

posameznega ukrepa razvoja podeželja;
- finančna sredstva, namenjena za posamezni ukrep razvoja podeželja.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
/

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

Uredba se spreminja in dopolnjuje v delu, ki se nanaša na ukrep Prenos znanja in dejavnosti
informiranja, kjer se pri podukrepu 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe 
informiranja, pri izvedbi demonstracijskih projektov na kmetijskih ali gozdarskih gospodarstvih, 
umika omejitev sofinanciranja iz ukrepa Sodelovanje. Poleg tega se pri tem podukrepu širijo tudi 
upravičeni stroški v obliki ustreznih investicijskih stroškov. Razširi se področje prenosa znanja 
preko drugačnih načinov izvedbe.
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