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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Načrti razvojnih programov  – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je Vlada RS na redni seji, dne 
…………, sprejela naslednji

SKLEP:

V vel javni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se uvrsti projekt 2330-20-0026
»Izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja«, ki sodi v skupino projekt 2311-11-S020 » 
Ureditev kmetijskih trgov«.

                                                                 Dr. Božo Predalič
                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
 mnenje Ministrstva za finance,
 tabela.

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:
Prosimo za dokončno obravnavo na Odboru za gospodarstvo.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata z kmetijstvo,
- Lidija Lipič Berlec, vodja Oddelka za kmetijsko pridelavo.

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:



Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 vlada odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov. Predlagamo, da 
se iz evidenčnega projekta izloči in v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrsti 
projekt 2330-20-0026 »Izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja«.

Ocenjena vrednost projekta znaša 476.500,00 EUR. 

Namen projekta je, da se z izvedbo nujnih investicij in kompostiranjem hmeljevine:
- izkorenini in prepreči širitev hude viroidne zakrnelosti hmelja na vseh posajenih 

poskusnih površinah hmelja IHPS, 
- zmanjša tveganja za nastanek novih okužb in preprečuje širjenje bolezni s 

kontroliranim odvozom okuženih korenik in hmeljevine, 
- ohrani dosedanje dragoceno delo na področju žlahtnjenja novih sort hmelja, 
- zagotovi sadilni material hmelja. 

Projekt bo omogočal nadaljnje nemoteno delovanje javnih služb, ki jih izvaja Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in s tem pripomogel k ohranitvi celotne hmeljarske 
panoge v Sloveniji, saj je v razmerah tako širokega izbruha hmeljeve viroidne zakrnelosti 
znanje in izsledki nalog javnih služb izjemnega pomena.

Trajanje projekta je omejeno na čas trajanja okužb z hudo viroidno zakrnelostjo, 
predvidoma le za leto 2020 in 2021. Naloge, ki se bodo izvajale v okviru tega projekta so 
ločene od izvajanja rednih nalog javnih služb v hmeljarstvu.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

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

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

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

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

PU 2330 MKGP

2330-20-0026
»Izkoreninjenje hude 
viroidne zakrnelosti 
hmelja«

200023 Pomoč v 
hmeljarstvu - viroid - -

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 

PU 2330 MKGP

2330-20-0009
»Izkoreninjenje 
hude viroidne 
zakrnelosti 
hmelja »

200023 Pomoč v 
hmeljarstvu - viroid

229.838,00 EUR 232.630,00 EUR

SKUPAJ 229.838,00 EUR 232.630,00 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:
(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.

DA/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: DA/NE



(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:
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: DA/NE

                                  dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica

Priloge: 
- Obrazložitev s tabelami (Obrazec 3),
- Mnenje Ministrstva za finance.



Obrazložitev

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 vlada odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih 
programov. Predlagamo, da se v skladu s podatki iz priložene tabele, v veljavni načrt
razvojnih programov 2020-2023 uvrsti projekt 2330-20-0026 »Izkoreninjenje hude 
viroidne zakrnelosti hmelja«, ki sodi v skupino projekt 2311-11-S020 » Ureditev 
kmetijskih trgov«. Finančni podatki o projektu se nahajajo v priloženi tabeli (Obrazec 
3).

2330-20-0026 »Izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja«
izhodiščna vrednost – 476.500 EUR, 
veljavna vrednost – 476.500 EUR,
začetek financiranja – 04.03.2020, 
konec financiranja – 31. 12. 2021.

Namen in cilj:
Namen projekta je, da se z izvedbo nujnih investicij in kompostiranjem hmeljevine:

- izkorenini in prepreči širitev hude viroidne zakrnelosti hmelja na vseh posajenih 
poskusnih površinah hmelja IHPS, 

- zmanjša tveganja za nastanek novih okužb in preprečuje širjenje bolezni s 
kontroliranim odvozom okuženih korenik in hmeljevine, 

- ohrani dosedanje dragoceno delo na področju žlahtnjenja novih sort hmelja, 
- zagotovi sadilni material hmelja. 

Projekt bo omogočal nadaljnje nemoteno delovanje javnih služb MKGP, ki jih izvaja 
IHPS in s tem pripomogel k ohranitvi celoten hmeljarske panoge v Sloveniji, saj je v 
razmerah tako širokega izbruha hmeljeve viroidne zakrnelosti znanje in izsledki nalog 
javnih služb izjemnega pomena.

Cilj projekta je proizvodnja vsaj 180.000 CSa (brezvirusnih in brezviroidnih) sadik 
hmelja v letih 2020 in 2021, ki bodo omogočale hmeljarjem sajenje po opravljenih 
karantenskih premenah zaradi krčitev hmeljišč kot posledice okužbe s CBCVd. Prav 
tako se pričakuje obnova ostalih hmeljišč, kar ni posledica okužbe s CBCVd ampak 
starostne sestave nasadov. Glede na zgoraj navedeno proizvodnjo CSa sadik hmelja 
na IHPS bodo slovenski hmeljarji lahko zasadili v naslednjih dveh letih vsaj 55 ha 
hmeljišč. Po danes znanih podatkih je kot posledica okužbe s CBCVd izoranih 230 
hektarjev hmeljišč na katerih poteka obvezna 2 letna karantenska premena. 
Kakovostni sadilni material, proizveden na IHPS bo tako omogočal obnovo izkrčenih 
hmeljišč in hkrati povečanje površin slovenskih hmeljišč. Predvidene investicije na 
poskusnem posestvu IHPS bodo tako omogočale nadaljnji nemoten razvoj sort. IHPS 
je v zadnjih 5 letih registriral 6 novih sort hmelja, ki so zanimive tako za domače in tuje 
pivovarne po svetu. V postopku registracije ima novih 5 sort v preizkušanju, pri čemer 
se ocenjuje, da bo vsaj 1 vpisana na sortno listo v prihodnjih 2 letih. Z novim 
postopkom registracije bo predvidoma pričel v letu 2021, kjer se ocenjuje preizkušanje 
vsaj 4 novih kandidatnih sort.



Opis stanja:
V zadnjih letih se je kljub izvajanju uradnih ukrepov nepričakovano povečal obseg 
širjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja, ki jo povzroča citrus bark cracking viroid 
(CBCVd). Bolezen je neozdravljiva in lahko povzroči veliko gospodarsko škodo. Po 
podatkih SURS je pridelava hmelja v Sloveniji v letu 2018 obsegala 1.667 ha, 
evidentirane okužbe s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja so obsegale 145 ha, kar 
predstavlja 8,7 % vseh hmeljišč. Zato so bili mesecu marcu 2019 sprejeti dodatni nujni 
in strožji ukrepi z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne 
zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19).  V letu 2020 je bil potrjen Program za 
izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja na IHPS ter Program dela  in finančni 
načrt IHPS 2020, ki vključuje ukrepe in aktivnosti za izkoreninjenje hude viroidne 
zakrnelosti hmelja.
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