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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin,
veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti ter kakovosti krme in hrane oziroma živil, uporabe materialov, ki prihajajo v
stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.
V skladu z načeli trajnostnega razvoja kmetijstva so strateški cilji kmetijske politike zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne,
kakovostne in potrošniku dostopne hrane; povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva; trajnostna raba proizvodnih
potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin; ter zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v
sodelovanju z drugimi politikami).
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnimi značilnostmi, ki jo opredeljujejo odvisnost od naravnih dejavnikov, nemobilnost proizvodnih
dejavnikov, značilnosti ponudbe in povpraševanja na kmetijskih trgih z večanjem nestabilnosti globalnih kmetijskih trgov in poseben družbeni
interes za stanje in razvoj kmetijstva. Uresničevanje dolgoročnih ciljev je mogoče samo v stabilnih ekonomskih razmerah za kmetovanje, h
katerim pa prispeva tudi država s svojimi mehanizmi.
V središču trajnostnega razvoja in učinkovitega prestrukturiranja je doseganje primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev.
Dohodkovna varnost in stabilnost sta ključna pogoja za obstoj in razvoj kmetijstva kot gospodarske panoge, s tem pa tudi za uresničitev ciljev
kmetijske politike.
Trajnostni koncept bo zagotavljal, da se v Sloveniji obseg kmetijske proizvodnje in površina kmetijskih zemljišč v bodoče ne bosta bistveno
zmanjševala. Zagotovitev gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč je podlaga lastne prehranske varnosti, zagotavljanja varne in kakovostne
hrane z lokalno oskrbo in pomemben prispevek h kakovosti življenja slovenskega prebivalstva. Preprečevanje opuščanja kmetovanja je
pomembno, ker je izguba proizvodnih virov praviloma nepovraten proces z negativnimi učinki tudi na zagotavljanje javnih dobrin, ki jih
zagotavlja kmetijstvo.
Vitalno in poseljeno podeželje je tudi cilj trajnostnega koncepta. Ustvari se lahko samo v razmerah, ko kmetijstvo skupaj z gozdarstvom,
lovstvom, ribogojstvom in živilsko industrijo ostane stabilen in pomemben dejavnik gospodarskega razvoja na podeželju. K temu prispeva tudi
kmetijska politika in krepi trajnostno rabo naravnih virov, učinkovito upravljanje s prostorom, kakovost naravnih virov, ohranjanje okolja in
kulturne krajine. Dane usmeritve je mogoče slediti s kombinacijo različnih ukrepov prvega in drugega stebra SKP in državnih pomoči.
Sektor ribištva je specifična gospodarska dejavnost, ki je odvisna predvsem od naravnih dejavnikov, kar vključuje predvsem stanje okolja in
razpoložljive okoljske možnosti. Zagotovitev optimalnega razvoja ribiškega sektorja od upoštevanju načela trajnosti ribolovnih virov je ključen
dolgoročni cilj, kateremu sledita tako nacionalna kot tudi skupna ribiška politika. Za dosego tega se bodo financirale različne aktivnosti s
področja morskega in sladkovodnega ribištva, ki bodo prispevale k (1) izboljšanju znanja o stanju morskega okolja, (2) varovanju morskega
okolja, (3) trajnostnemu in konkurenčnejšemu ribištvu, ki bo v ravnotežju z razpoložljivimi ribolovnimi viri, (4) zagotavljanju boljših delovnih
pogojev za delo v ribiških pristaniščih in mestih iztovora, (5) izboljšanju ekonomskega položaja oziroma trajnostnemu razvoju ribiških območij,
(6) razvoju akvakulture in predelovalne industrije in (7) optimalni izrabi ribolovnih virov na celinskih vodah ob hkratnem upoštevanju načela
trajnosti.
Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu evropske unije kar pomeni, da bo morala za uspešno izvedbo tega projekta
proaktivno delovati in biti sposobna vključevanja vseh sodelujočih pri tem pa imeti v mislih, da zgolj izvedba vezana na zakonodajne akte, ki se
usklajujejo na Komisiji EU, ni dovolj. Potrebna je nadgradnja projekta v smislu dodane vrednosti za Republiko Slovenijo.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Strategija za izvajanje resolucije »Zagotovimo.si hrano za jutri« kot strateška usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020
predstavlja zaradi svoje poudarjene več namenske vloge in okolju prijazne usmeritve razvoj enega ključnih členov v strategiji gospodarskega
razvoja države.
Z ukrepi na področju kmetijske tržno cenovne politike (predvsem ukrepi varnostne mreže in neposrednimi plačili) se zagotavlja sorazmerno
stabilne tržne razmere na kmetijskih trgih, hkrati pa se ustvarja pogoje, da se dohodkovni položaj kmetijskih gospodarstev ohranja na še
vzdržnem nivoju. Stabilne razmere v sektorju pridelave in predelave hrane so imele pomemben učinek tudi na nekatere makroekonomske kazalce
v nacionalnem gospodarstvu (multiplikativen učinek cene hrane, inflacija, ohranjanje delovnih mest ipd.).
Tako z ukrepi dohodkovne politike, kakor tudi z ukrepi razvoja podeželja se kažejo neposredni učinki tudi na:
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju,
- spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti,
- demografske procese in ohranjanje poseljenosti na podeželju,
- trajnostni razvoj podeželskih območij,
- varovanje okolja,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
- izboljšanje tehnologije pridelave kmetijskih rastlin,
- razvoj novih sort kmetijskih rastlin,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji in rastlinski proizvodnji,
- varovanje zavarovanih in vodo varstvenih območij,
- ohranjanje agro ekosistemov in biotske pestrosti,
- dvig izobrazbene ravni kmetov,
- informiranost in osveščenost javnosti o pomembnosti sonaravnega kmetovanja in pomenu kmetijstva za nekmetijske dejavnosti,
- varovanje zdravja ljudi, nadzor nad kužnimi boleznimi živali, ki so prenosljive na človeka, varovanje zdravja živali, selekcijo in rodovništvo,
- podporo zasebnega podjetništva,
- izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture na podeželju,
- skladnejši regionalni razvoj,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Učinki ukrepov razvoja podeželja se odražajo tudi na drugih področij, predvsem vplivajo na ohranjanje obdelanosti in poseljenosti podeželskih
območij, okolje, izboljšanje starostne in velikostne strukture kmetijskih gospodarstev in tudi na socialni položaj posameznikov.
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Pozitivni učinki kmetijske politike se odražajo prek izvajanja:
- ukrepov kmetijske tržno cenovne politike: ukrepi za uravnavanje tržnih neravnovesij in sheme neposrednih plačil (osnovno plačilo, plačilo za
zeleno komponento, plačilo za mlade kmete, proizvodno vezana plačila),
- ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki prispevajo k ohranjenosti poseljenosti in obdelanosti
podeželja,
- kmetijsko okoljska in podnebna plačila, ki prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti,
biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanju zavarovanih območij. Z ukrepi kmetijske tržno cenovne
politike se zagotavlja čim bolj stabilne pogoje kmetovanja in doseganje primernega dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ob
zagotavljanju primernih cen kmetijskih proizvodov in živil za potrošnika. Zagotavljanje stabilnih proizvodnih in ekonomskih razmer za kmetijstvo
je temeljni predpogoj za uresničevanje ciljev kmetijske politike v Sloveniji. S temi ukrepi pa se zagotavlja tudi ohranjanje in razvoj novih delovnih
mest v kmetijstvu in posledično tudi v živilski industriji.
Učinek na ekonomski položaj kmetijskih gospodarstev se odraža tudi prek pridobitve izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost in kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil, ki so namenjena kritju stroškov dodatnega dela, ki nastanejo zaradi upoštevanja
okoljevarstvenih in krajinskih zahtev.
Ukrepi, ki so usmerjeni v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja prispevajo k dodani vrednosti na področjih kmetijstva,
živilstva in gozdarstva. Poleg tega, da prispevajo k dvigu konkurenčnosti primarnega sektorja, neposredno in sinergistično vplivajo tudi na
izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter izboljšanje okolja in podeželja. Predvsem slednje bo doseženo preko naložb v modernizacijo
kmetijske proizvodnje in opreme, ki omogočata pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov na okolju prijaznejši način. Modernizacija
kmetijskih gospodarstev bo, skupaj z ukrepi dodajanja vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, izboljšanja ekonomske vrednosti gozdov
in poklicnega usposabljanja ter informiranja, najbolj pripomogla k večji konkurenčnosti podeželja. Ukrepi, ki pospešujejo generacijsko
pomladitev, dajejo ključni prispevek k hitrejšemu prestrukturiranju in povečanju konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Mlajši nosilci
kmetijskih gospodarstev se odločajo za uvajanje tehnoloških, proizvodnih , organizacijskih in trženjskih sprememb in inovacij, ob izpolnitvi
ustreznih predpogojev, se tudi odločajo za zaposlitev na kmetiji. Z ukrepi za doseganje višje kakovosti življenja na podeželju in spodbujanje
diverzifikacije podeželskega gospodarstva ter doseganje večje socialne kohezije se bodo izboljšale zaposlitvene možnosti in kakovost življenja
na podeželju, saj aktivnosti podpirajo skladen in trajnostni razvoj podeželskih območij.
Ukrepi kmetijske zemljiške politike in zemljiških operacij so namenjeni varstvu kmetijskih zemljišč in projektom s področja zemljiških operacij.
Zemljiške operacije so usmerjeno tako, da omogočajo trajno varovanje kmetijskih zemljišč, optimalnejšo in gospodarnejšo obdelavo tal. Z rednim
vzdrževanjem hidromelioracijskih osuševalnih in javnih namakalnih sistemov se zagotavljajo ugodnejši pogoji za kmetovanje.
Ministrstvo z vrsto ukrepov podpira tudi splošne storitve v kmetijstvu, med katerimi nudi podporno okolje za delo institucij in služb na področju
trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, varne hrane in veterinarstva. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje, usposabljanje in
raziskovalna dejavnost so nujni pogoj za uspešno delovanje in prilagajanje kmetijstva v okviru kmetijske politike in prispevajo k dvigu
inovacijske in prilagoditvene sposobnosti slovenskega kmetijstva ter večji vlogi znanja pri odločanju, izboljšanju izobrazbene strukture na
kmetijah, krepitvi izobraževalnega, raziskovalnega in svetovalnega dela za razvojne potrebe kmetijstva, krepitvi raziskovalne in svetovalne
infrastrukture ter izboljšanju strokovno-raziskovalnega sodelovanja med institucijami v verigi prenosa znanja ter učinkovitejši prenos znanja z
globalne in nacionalne ravni v kmetijstvo.
Ministrstvo skupaj z organi v sestavi skrbi za povezavo programov inšpekcijskega nadzora vseh institucij, s pristojnostmi na področju varnosti
in kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme, v enovit slovenski program nadzora »od njive do mize«. To pomeni, da se uradni nadzor
opravlja redno, na podlagi ocene tveganja in z ustrezno pogostostjo v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije. Prav tako skrbimo, da se
v RS dviguje nivo ozaveščenosti potrošnikov glede dostopa do varne in kakovostne hrane. Ukrepi v gozdarstvu prispevajo predvsem k
trajnemu zagotavljanju prihodka iz gozdov, ki je osnova za zaposlovanje v gozdarstvu, predstavlja nepogrešljiv dohodek na podeželju in
zagotavlja del ekonomske osnove za njegov razvoj. Trajno zagotavljanje kvalitetnih gozdnih lesnih proizvodov v povezavi z znanjem in tradicijo
v slovenski lesni industriji daje osnovo za doseganje pomembnejšega deleža obeh panog v bruto družbenem proizvodu Slovenije.
Ukrepi v gozdarstvu zagotavljajo vzdrževanje pomembnega dela prometne infrastrukture na podeželju, kar prispeva k njegovi odprtosti in s tem
k razvoju. Del ukrepov prispeva k usposabljanju lastnikov gozdov za delo v gozdu in usposabljanju za njihov prispevek v razvoju. Aktivno se
oblikuje javno mnenje v zvezi s pomenom gozdov in njihovi ustrezni rabi. Izvajanje ukrepov zagotavlja ohranjanje biotske pestrosti in naravnih
vrednot ter ugodno stanje habitatnih tipov in vrst. Ukrepi prispevajo k stabilnemu stanju gozdov, ki dajejo pomembno obeležje slovenski krajini
in s tem prednost za razvoj turizma ter temeljno osnovo za kvaliteto okolja in življenja. S sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi
se v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, zagotavlja trajno in optimalno delovanje gozdnih ekosistemov ter uresničevanje njihovih
funkcij. Takšni gozdovi omogočajo trajno uravnavanje odtekanja padavinske vode, čiščenje in zaščito virov pitne vode, zaščito pred erozijo ipd.
Z zagotavljanjem trajnosti gozdov, povečevanjem lesne zaloge in prirastka se zmanjšuje količina toplogrednih plinov v ozračju, kar prispeva k
uresničevanju Kjotskega protokola.
Ribištvo je imelo učinek na gospodarsko področje (proizvodnja rib in ribjih izdelkov, večja ekonomičnost vzreje rib), na regionalni razvoj, na
področje varstva okolja in naravnih virov.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0504 - Podpora tehnološkim razvojnim projektom
050402 - Znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
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110101 - Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110102 - Nadzor na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110201 - Prilagajanje podnebnim spremembam
110203 - Strokovne naloge in svetovanje v kmetijstvu
110205 - Ureditev kmetijskih trgov
110206 - Promocija kmetijstva in živilstva
1103 - Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja
110301 - Razvoj podeželja
110302 - Upravljanje kmetijskih zemljišč
110303 - Podpora interesnemu povezovanju in izobraževanju
1104 - Gozdarstvo
110401 - Obnova, nega, varstvo gozdov
110402 - Vzdrževanje gozdnih cest
1105 - Ribištvo
110501 - Razvoj in upravljanje ribištva
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110601 - Izboljšanje kakovosti hrane
110602 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110603 - Nadzor in monitoringi živil in krme
110604 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230202 - Odprava posledic naravnih nesreč
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2330 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin,
veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti ter kakovosti krme in hrane oziroma živil, uporabe materialov, ki prihajajo v
stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvajalo naloge na področju kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin,
veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva. Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti vpliva tudi na druga področja.
V letu 2019 je Vlada RS sprejela Resolucijo: Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021, ki je politično strateški dokument, ki odraža
obstoječe stanje in potrebe po intervencijah v prihodnosti. Predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane, ter
povezanega podeželskega prostora in je podlaga za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov. Z opredelitvijo ciljev ter načel bodočega razvoja se
postavlja nov koncept, ki v ospredje postavlja zahteve in pričakovanja družbe do kmetijstva z vidika zagotavljanja varne in kakovostne hrane,
varovanja naravnih virov in odziva na podnebne spremembe ter ohranjanja vitalnega podeželja. Prav tako je podlaga za nacionalne ukrepe in
enovit strateški načrt za izpolnjevanje Skupne kmetijske politike, ki ga pripravljajo vse države članice EU v skladu napovedanih sprememb SKP.
V letu 2019 je MKGP nadaljevalo svoje delo pri sprejemanju svežnja zakonodajnih predlogov za skupno kmetijsko politiko (SKP) po 2020, ki
obsega tri uredbe: novo uredbo o pravilih za strateške načrte SKP, novo horizontalno uredbo in spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi... v
okviru delovnih skupin Sveta EU, SCA in na Svetu ministrov.. Evropska komisija je v mesecu novembru 2019 objavila dva predloga prehodnih
uredb, s katerima bo zagotovljeno neprekinjeno izvajanje ukrepov kmetijske politike, saj je postalo jasno, da zakonodajni paket za reformo SKP
ne bo sprejet pravočasno za izvajanje že z letom 2021..
MKGP je skozi celo leto 2019 že pripravljalo strateški načrt , za ta namen je bilo ustanovljenih 5 delovnih skupin, in sicer za naslednja področja:
- Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo (pokriva specifične cilje 1, 2, 3)
- Varovanje okolja in podnebne spremembe (pokriva specifične cilje 4, 5, 6)
- Razvoj podeželja (pokriva specifične cilje 7, 8, 9)
- Posebna delovna skupina Aktivni kmet
- Horizontalna delovna skupina za celoten strateški načrt SKP
Skupine so se redneje začele sestajati v drugi polovici leta 2019. Delo je bilo predvsem usmerjeno na analize stanja za posamezne specifične cilje
in na SWOT analize
V letu se je nadaljevalo izvajanje reforme iz leta 2015 tako na področju 1. stebra kot tudi na področju 2. stebra. V letu 2019 je bila potrjena ena
sprememba PRP 2014-2020, ki je nastali v tesnem sodelovanju s strokovnjaki in ključnimi partnerji in je usmerjena v še uspešnejše in
učinkovitejše izvajanje programa. Bistvene spremembe so bile dodatna podpora za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, uvedba
nepovratnih sredstev za naložbe v turizem na kmetiji, uvedba možnosti, da za podporo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
kandidirajo tudi velika ŽPI podjetja, spremenjena stopnja sofinanciranja naložb v ureditev pašnikov in obor za namene zaščite živali pred velikimi
zvermi. zmanjšanje administrativnih ovir ter večja fleksibilnost pri izvajanju PRP 2014-2020 (datum upravičenosti stroškov, delež stroškov za
animacijo, prilagajanje razmeram v kmetijstvu…) in s tem povezane spremembe poglavja 10. Finančni načrt. Objavljenih je bilo 14 javnih razpisov
v vrednosti 76 mio EUR s čimer se je nadaljeval investicijski cikel na slovenskem
Uspešno izvajanje subvencijske kampanje 2019, skupno število oddanih zbirnih vlog je cca.57.000. Izplačila so planirana za obdobje od januarja
do aprila 2020. Sprejet je bil Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 (Uradni list RS, št. 61/19), ki je bil podlaga
za izplačilo pomoči čebelarjem, ki so utrpeli škodo zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2019. Sprejet je bil Pravilnik o določitvi kriterijev za
izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 43/19).Sprejeta je bila dopolnitev Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19).
V letu 2019 je Evropska komisija potrdila Program ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2020-2022. Na podlagi potrjenega programa je
Vlada RS sprejela Uredbo za izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 (Uradni list RS, 78/19).
V letu 2019 je Slovenska čebelarska akademija nadaljevala z začrtanim delom na podlagi Zkme.
Na podlagi Zakona o kmetijstvu, sprejetega v letu 2018, sta bila v drugi polovici leta 2019 na Javni agencije RS za varstvo konkurence zaposlena
dva uslužbenca ki sta začela z delom.
V mesecu oktobru 2019 je bila sprejeta Uredba o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov. Z uredbo je natančno določeno območje
osuševalnih in namakalnih sistemov, ki so predmet rednega vzdrževanja. Redno vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov je potrebno za
zagotavljanje ustreznega vodnega režima v tleh na kmetijskih zemljiščih. Upravljanje in vzdrževanje teh sistemov izvaja državna javna služba na
osuševalnih in namakalnih sistemov.
Na področju gozdarstva so se prednostno izvajali ukrepi za sanacijo gozdov po vetrolomu iz leta 2017 in 2018, ki je prizadel predvsem območje
Koroške ter sanacijo gozdov zaradi prenamnožitve podlubnikov, ki so sekundarna škoda zaradi žledoloma in vetroloma. Lokalnim skupnostim so
bila izplačana sredstva proračuna RS za vzdrževanje gozdnih cest, in sicer v deležu javnega značaja gozdnih cest. Na podlagi Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti RS so se iz Gozdnega sklada, ki se financira iz prihodkov iz razpolaganja z državnimi gozdovi in iz letnega
nadomestila za upravljanje državnih gozdov (to je 20% prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov) zagotovila sredstva za naloge v zvezi z
razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznostmi Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja
dedovanje, obveznostmi do občin - 25% od letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov, obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih in za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter
gozdno-lesnih verig.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurnega dela in drugih izdatkov
zaposlenim v sladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega zakona ter veljavnih
kolektivnih pogodb. Sredstva so bila porabljena tudi za zaposlene, ki opravljajo naloge v okviru tehnične pomoči Programa razvoja podeželja in
Evropskega sklada za ribištvo.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru te podskupine so bila sredstva porabljena za prispevek delodajalca za socialno varnost, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje, za prispevek za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni. Prav tako so bila sredstva iz te podskupine porabljena za
prispevek za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodanega pokojninskega zavarovanja.
Sredstva so bila porabljena tudi za zaposlene, ki opravljajo naloge v okviru tehnične pomoči Programa razvoja podeželja in Evropskega sklada za
ribištvo.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške: poslovne najemnine, energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, prevozne
stroške, izdatke za službena potovanja in zakupnine.
V okviru podskupine 402 so bila sredstva porabljena tudi za plačilo vseh zaostalih obveznosti RS do članstva v mednarodnih organizacijah s
širšega področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine in varstva rastlin. Nadalje za program razvoja podeželja 14-20, program ukrepov v
čebelarstvu, informiranja na področju kmetijskih in živalskih proizvodov, evidence in povezave brez podatkov v kmetijstvu, vzdrževanje
melioracijskeih sistemov, informiranje in promocija kmetijskih in živilskih proizvodov odškodnine za povzročeno škodo od divjadi in strokovne
naloge v oljkarstvu.

409 - Rezerve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljevanju: ZGGLRS) je Vlada RS
ustanovila družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. za namen gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, v okviru katerega družba
opravlja naloge razpolaganja z državnimi gozdovi, upravljanja državnih gozdov, naloge pridobivanja gozdov in po javnem pooblastilu izvaja tudi
naloge v zvezi z izvajanjem koncesij za izkoriščanje državnih gozdov. Družba za navedene naloge plačuje Republiki Sloveniji v Proračunski sklad
za gozdove letno nadomestilo v višini 20% prihodkov od zaračunane prodaje lesa iz državnih gozdov, prihodke od razpolaganja z gozdovi in
prihodke iz naslova izvajanja koncesij za izkoriščanje državnih gozdov.
Sredstva, ki jih družba vplačala na podračun RS so namenska in so se v letu 2019 nakazala na podračun Proračunskega sklada za gozdove.

410 - Subvencije
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila sredstva za izplačilo subvencij, kjer so zajeta tudi izplačila privatnim podjetjem in zasebnikom, v največji meri porabljena za
ukrepe programa razvoja podeželja 14-20, neposredna plačila v kmetijstvu 14-20, ukrepe za stabilizacijo trga 14-20 ter podpore tržne ureditve za
vino 14-20. V okviru tehnične pomoči se je spodbujalo pripravo projektov, izvajalo različne študije in vrednotenja ter aktivnosti informiranja in
obveščanja javnosti za podporo projektnim aktivnostim ter zagotavljalo ustrezno kadrovsko podporo za izvedbo aktivnosti. Aktivnosti tehnične
pomoči so podpirale razvojne prioritete določene v PRP 2014-2020 in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in projekte, določene v uredbi
Sveta (ES) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Sodelovanje kmeti. proiz. v shemah
kmetov, ukrepi OMD, pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ukrepi LEADER, KOPOP, podpore dejavnostim vinogradniško-vinarskim dejavnostim.
Sredstva so bila porabljena tudi za varstvo v zasebnih gozdovih, prilagajanje podnebnim spremembam, odprava posledic škod kmetijstvu ter
sofinanciranje zavarovalnih premij z naslova prilagajanja podnebnim spremembam idr.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila izvršena izplačila za ukrep šolsko sadje (ukrep EU) ter za informiranje in promocijo kmetijstva.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obrazložitev izdatkov za podskupino
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Sredstva so bila izplačana v okviru Programa razvoja podeželja 14-20, za naslednje ukrepe: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila,
CLLD pripravljalna podpora LEADER.
Sredstva so bila porabljena tudi za program šolskih in državnih tekmovanj v oranju ter udeležbo na svetovnem tekmovanju v oranju. Dana je bila
tudi podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu interesnemu povezovanju ter za informiranje in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva so bila namenjena za delovanje javnih zavodov: Zavoda za ribištvo Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije, ter delovanju svetovalne službi v kmetijstvu, delovanju javne službe v oljkarstvu, javne službe nalog rastlinske genske
banke, javne službe v poljedelstvu, javne službe v vrtnarstvu, javne službe v sadjarstvu, javne službe v vinogradništvu, strokovnih nalog v
vinarstvu- izotopske analize, elaborat za PTP, spremljanje dozorevanja grozdja, dodatno izobraževanje pokuševalcev in delovanju strokovnih
nalog v živinoreji ter živinorejskim genskim virom.
Drugi tekoči domači transferi so bili porabljeni tudi za obdelavo podatkov kmetijskih gospodarstev po metodologiji FADN, delovanje poskusnih
centrov za sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, žlahtnjenje kmetijskih rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije, sofinanciranje pomembnih
nacionalnih projektov, ERA NET–kmetijstvo 14-20, GSO–študije, raziskave, kmetijsko znanstveno raziskovalno delo, znanstveno raziskovalno
delo v gozdarstvu in strokovne naloge v hmeljarstvu. Sredstva so bila porabljena tudi za podpore v čebelarstvu, zemljiške operacije, popravilo
gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, preventivno varstvo gozdov, protipožarno varstvo na Krasu, za živinorejske genske vire in
financiranje nakupa varovanja gozdov.

414 - Tekoči transferi v tujino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva so bila porabljena za sodelovanje s slovenskimi kmetijskimi organizacijami v zamejstvu in za program dela Kmetijsko izobraževalne
skupnosti na Hrvaškem ter financiranje programa dela Razvojne agencije Slovenska krajina na Madžarskem. Del sredstev je bil porabljen za
donacije trem mednarodnim organizacijam s področja ribištva (Svetovalni svet za akvakulturo, Svetovalni svet za Sredozemsko morje in
Svetovalni svet za trge) ter regionalnemu projekta AdriaMed v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. S tem ima
Republika Slovenija možnost neposrednega vplivanja oziroma oblikovanja posameznih politik v okviru skupne ribiške politike EU ter možnost
usmerjanja nalog in določanja prioritet dela projekta AdriaMed.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva so bila porabljena za posodobitev Registra kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi zemljišči, ki jih imajo kmetijska gospodarstva v
uporabi, vključno z registri grozdja in vina, oljčnikov, hmeljišč, sadovnjakov, dopolnilnih dejavnosti in agrarnih skupnosti. Del sredstev je bil
namenjen za Evidence in povezavo baz podatkov v kmetijstvu, ter nadgradnjo aplikacije Evropskega sklada za ribištvo. Manjši del sredstev je bil
porabljen za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki je potrebno za nemoteno delovanje ministrstva. Del sredstev se je namenil za nakup
gozdnih zemljišč.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine so bila v največji meri izplačana sredstva za ukrepe programa razvoja podeželja 14-20, predvsem za prestrukturiranje
kmetijstva, živilskopredelovalne industrije, gozdarstva in vinogradov. Sem spadaj spodbujanje naložb v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k
večji produktivnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti ter povečanju odpornosti na podnebne spremembe oziroma prilagajanju nanje. V ta
okvir sodijo tudi naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo. Vlaganja v osnovna sredstva so še posebej potrebna na območjih, kjer
obstajajo omejitve kmetovanja zaradi naravnih danosti in zakonsko predpisanih varstvenih režimov. Financirali so se ukrepi dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. Sredstva Evropskega
sklada za ribištvo so bila namenjena za naložbe v ribogojstvo, predelava in trženje.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Večji del sredstev v tej podskupini je bilo porabljenih za sofinanciranje projektov Programa razvoja podeželja 14-20, katere cilj je bil obnova in
razvoj vasi (obnova cest, razsvetljava in ureditev cestne infrastrukture, ki je doprinesla k razvoju kraja in prispevala k dvigu življenjskega
standarda občanov), naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo (povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovemu
uspešnejšemu trženju vzdolž agroživilske verige). Del sredstev je bil namenjen tudi Zavodu za gozdove za zagotavljanje vzdrževanja državnega
premoženja, ki ga ima zavod v upravljanju (v skladu s letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda) in Zavodu za ribištvo. Del sredstev
se je namenil investicijskim transferom svetovalni službi v kmetijstvu, strokovnim nalogam v sadjarstvu, vinogradništvu, oljkarstvu in
hmeljarstvu ter strokovnim nalogam v živinoreji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija na podprogramu 110201 Prilagajanje podnebnim spremembam je bila v letu 2019 119%. S prerazporeditvijo se je zagotovilo sredstva za
sodelovanj pri projektu Slovenija – evropska regija gastronomije 2021. MKGP je k projektu pristopilo zaradi potrebe po zagotavljanju kvalitetnih,
lokalno pridelanih živil slovenskega izvora v bodoči rasti gastronomske ponudbe v Sloveniji. Na PP 952810 Prilagajanje podnebnim
spremembam, se je v okviru finančnega načrta ministrstva zagotovilo dodatna sredstva za namen sofinanciranja zavarovalnih premij v višini
930.522 EUR
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V letu 2019 je bila narejena prerazporeditev na podprogram 110205 Ureditev kmetijskih trgov in proračunsko postavko 553810 Programi podpor
za prestrukturiranje kmetijstva v višini 350.000,00 EUR. Sredstva so se zagotovila z prerazporeditvijo iz podprograma 110101 Administracija na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane proračunske postavke 302010 Plače in 110501 Razvoj in upravljanje ribištva proračunske postavke
140024 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo - 14-20 – SLO. Sredstva so se prerazporedila z namenom izplačila finančne pomoči čebelarjem, ki
so utrpeli izpad čebeljih pridelkov v letu 2019, zaradi česar so se soočali z izgubo dohodka.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2019 razporedilo sredstva v višini 1.663.700 EUR na Upravo za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin. S prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za financiranje Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranja
viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019-2021. Cilj tega programa je izkoreninja hude zakrnelosti hmelja, ki je neozdravljiva bolezen hmelja.
Bolezen lahko povzroči veliko gospodarsko škodo in se je kljub izvajanju predpisanih ukrepov nepričakovano zelo razširila.
Na podprogram 030302 Članstvo v mednarodnih institucijah in proračunsko postavko 750410 Kotizacije za članstvo v mednarodnih
organizacijah je bilo razporejeno 50.000 EUR za namen zagotavljanja sredstev za plačilo članarin, katera so zapadla v letu 2019.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je v ob koncu letu 2019 razporedilo proste pravice porabe na Ministrstvo za delo, družino
socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva so bila razporejena v višini 1.890.271 EUR.
V letu 2019 je bilo v Rezervo RS prerazporejenih 13.103 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Iz preteklega leta so bila prenesena neporabljena namenska:
-Obvezni prispevki po Zakonu o promociji kmetijskih živilskih proizvodov v vrednosti 87.276,58 EUR
- FAO – Mednarodno leto gora - tuja donacija v vrednosti 652,70 EUR;
-Vzdrževanje melioracijskih sistemov v vrednosti 793.303,49 EUR;
-Prevozna sredstva – sredstva odškodnine v vrednosti 21.714,25EUR
- Osnovna sredstva – sredstva od prodaje državnega premoženja v znesku 51.065,30 EUR;
- Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v vrednosti 5.255.192,66 EUR;
Skupna prenesena vrednost neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v leto 2020 tako znaša 20.126.593,00 EUR.
Obrazložitev Vzdrževanje melioracijskih sistemov:
Pri tej proračunski postavki se sredstva stekajo na podlagi izdanih odločb Finančne uprave RS za kritje stroškov rednega vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov in se porabljajo v skladu s sprejetimi programi vzdrževanja hidromelioracijskih sredstev. Za vsako leto se pripravijo
programi vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem z natančnim opisom vzdrževalnih del ter merskimi enotami. Vzdrževalna dela na
hidromelioracijskih sistemih se začnejo izvajati šele po spravilu kmetijskih pridelkov, kar pomeni pozno jeseni. Zaradi vremenskih prihaja do
zamud pri vzdrževalnih delih posledično, da so se vzdrževalna dela izvajala še decembra 2019. To pa je pomenilo, da teh del ni bilo mogoče
izplačati v letu 2019 in so se vsa neporabljena sredstva na PP 822710 v višini 793.303,49 EUR prenesla v leto 2020. Prenos neporabljenih sredstev
je nujen, saj bi v nasprotnem primeru bil izpad sredstev, kar bi imelo za posledico, da bi se vzdrževalna dela izvedla manj kakovostno ter v
manjšem obsegu.
Obrazložitev Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč:
Sredstva, zbrana iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, so v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih
namenjena pripravi in izvedbi ukrepov kmetijske zemljiške politike (odpravljanje zaraščanja in izvedba agrarnih operacij), financiranju izdelave
strokovnih podlag s področja kmetijstva ter nakupu kmetijskih zemljišč, ki ga izvaja Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije.
Za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva je potrebno najprej sprejeti za to potrebne predpise ter izbrati organizacije, ki bodo
strokovne podlage izdelovale. Natečena sredstva bi se morala porabiti za izdelavo strokovnih podlag ali za izboljšanje kmetijskih zemljišč. Ker pa
v letu 2019 ni bilo pravne podlage za namen izboljšanja kmetijskih zemljišč, so se vse neporabljene pravice porabe v višini 5.255.192,66 EUR
prenesla v leto 2020.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 nismo vključevali novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Skladno s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 9/16) so se namenski
prejemki Proračunskega sklada za gozdove na podlagi letnega programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, ki ga s
sklepom št. 41000-1/2019/3 dne 24.01.2019 sprejela Vlada Republike Slovenije in na podlagi Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev
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proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, ki ga s sklepom št. 41000-1/2019/7 dne 23.05.2019 sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2019
namenili za financiranje pridobivanja gozdov, financiranje nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, financiranje ukrepov v območju
nature 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin v višini 25 % letnega nadomestila iz prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov, plačilo
obveznosti iz naslova obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, financiranje promocije gozdov, gozdarstva in
gozdni lesnih verig in financiranje nalog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije po 36. členu ZGGLRS.
Prejemki proračunskega sklada za gozdove so bili v letu 2019 realizirani v višini 17.547.408,72 EUR. Izplačila v breme proračunskega sklada za
gozdove so bila realizirana v višini 25.196.368,34 EUR. Skladno z drugim odstavkom 59. člena Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) se neporabljena sredstva na računu proračunsk
ega sklada v skupni višini 13.917.388,02 EUR prenesejo v prihodnje leto.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0504 - Podpora tehnološkim razvojnim projektom
050402 - Znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110101 - Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110201 - Prilagajanje podnebnim spremembam
110203 - Strokovne naloge in svetovanje v kmetijstvu
110205 - Ureditev kmetijskih trgov
110206 - Promocija kmetijstva in živilstva
1103 - Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja
110301 - Razvoj podeželja
110302 - Upravljanje kmetijskih zemljišč
110303 - Podpora interesnemu povezovanju in izobraževanju
1104 - Gozdarstvo
110401 - Obnova, nega, varstvo gozdov
110402 - Vzdrževanje gozdnih cest
1105 - Ribištvo
110501 - Razvoj in upravljanje ribištva
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110604 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230202 - Odprava posledic naravnih nesreč

Poročilo o doseženih ciljih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
Opis podprograma
Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu evropske unije kar pomeni, da bo morala za uspešno izvedbo tega projekta
proaktivno delovati in biti sposobna vključevanja vseh sodelujočih pri tem pa imeti v mislih, da zgolj izvedba vezana na zakonodajne akte, ki se
usklajujejo na Komisiji EU ni dovolj. Potrebna je nadgradnja projekta predvsem v smislu dodane vrednosti za Republiko Slovenijo.

2330-18-0009 - Predsedovanje Svetu EU
Opis ukrepa
V okviru ukrepa so planirana sredstva za izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

55.580,00

59.907,61

59.907,61

107,78

Neposredni učinki
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C7533 - Izvedba predsedovanja Svetu EU na delovnem področju MKGP
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Opis neposrednega učinka
V okviru cilja se zagotovijo ustrezne priprave na predsedovanje R Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 ter s tem uspešna izvedba vseh
predvidenih neformalnih in formalnih dogodkov v okviru projekta.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Priprave na predsedovanje so v letu 2019 potekale preko izobraževanj javnih uslužbencev za potrebe predsedovanja Republike Slovenije v drugi
polovici leta 2021. Javni uslužbenci so imeli možnost za prijavo na izobraževanja za krepitev obstoječih in pridobivanje novih znanj s področja
dela ter dodatna znanja glede na predvidena dela v času predsedovanja. Izobraževanja so predvidena tudi v prihodnjem letu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotovitev potrebnih znanj za nemoteno in uspešno izvedbo predsedovanja Republike Slovenije v drugi polovici 2021.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10117 Število zaposlitev

VIR ME

IZH.
LETO

št 2017
oseb

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
0,00

2018 1,00

0,00

2019 10,00

5,00

2020 36,00
2021 23,00
2022 1,00
I10118 Izvedba neformalnih dogodkov predsedovanja v RS

št.

2017

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 10,00
2022 0,00
I10119 Izvedba predsedovanj delovnim skupinam Sveta EU in zastopanje EU v
zasedanjih teles mednarodnih organizacij

%

2017

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 100,00
2022 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10117 Število zaposlitev"
V letu 2019 smo realizirali vseh pet zaposlitev predvidenih v kadrovskem načrtu za ožje ministrstvo. Za javne uslužbence so bile obračunane
plače, ki so za posamezno delovno mesto določene skladno s plačno in uslužbensko zakonodajo in podzakonskimi predpisi. V skladu z
navedenim so jim bili obračunani tudi drugi izdatki in prispevki. Odstopanje realiziranega s planiranim ciljem je zaradi centraliziranega
načrtovanja novih zaposlitev ministrstva z organom v sestavi (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) ob
pripravi proračuna. Plan pa bi moral zajemati samo podatke za ožje ministrstvo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10118 Izvedba neformalnih dogodkov predsedovanja v RS"
V letu 2019 ni bilo izvedenih neformalnih dogodkov predsedovanja v RS. Ti so predvideni v času predsedovanja v drugi polovici 2021.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10119 Izvedba predsedovanj delovnim skupinam Sveta EU
in zastopanje EU v zasedanjih teles mednarodnih organizacij"
V letu 2019 ni bilo izvedenih predsedovanj posameznim delovnim skupinam Sveta EU in zastopanj v zasedanju posameznim mednarodnim
organizacijam.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10118

Organizacija neformalnega Sveta za kmetijstvo,zasedanje posebnega odbora za kmetijstvo, srečanja direktorjev za razvoj podeželja, srečanja ribiških
atašejev, organizacija konferenc in drugih neformalnih srečanj in sestankov.

Izvedba predsedovanj delovnim skupinam Sveta EU in zastopanje EU v zasedanjih teles mednarodnih organizacij na področju dela MKGP obsega sledeča
I10119 delovna telesa: Svet za kmetijstvo in ribištvo, Posebni odbor za kmetijstvo, delovnim skupinam na tehnični ravni, zastopanje v inštitucijah Združenih
narodov (FAO, Forum za gozdove..), Svetovna trgovinska organizacija in regionalnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1718

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
Stran 12 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
Opis podprograma
Gre za plačilo finančnih obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz pristopnih sporazumov s katerimi je Republika Slovenija postala
polnopravni in enakovredni član posamezne mednarodne organizacije, področje dela pa spada v pristojnost Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

2330-18-0008 - Plačevanje mednarodnih članarin
Opis ukrepa
V okviru ukrepa so načrtovana sredstva za plačilo finančnih obveznosti RS, ki izhajajo iz pristopnih sporazumov s katerimi je RS postala članica
posameznih mednarodnih organizacij, področje dela pa spada v pristojnost MKGP.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

340.000,00

390.000,00

390.000,00

114,70

Neposredni učinki
C7504 - Plačane mednarodne članarine
Prispeva k rezultatu: C2148 - Učinkovitejša finančna in vsebinska udeležba RS v relevantnih mednarodnih institucijah
Opis neposrednega učinka
V okviru cilja so načrtovana sredstva za plačilo finančnih obveznosti RS, ki izhajajo iz pristopnih sporazumov s katerimi je RS postala članica
posameznih mednarodnih organizacij, področje dela pa spada v pristojnost MKGP.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
RS ima s plačevanjem obveznosti iz naslova mednarodnih članarin s področja varne hrane, veterine, kmetijstva, gozdarstva in ribištva možnost
do soodločanja pri oblikovanju globalnih smernic razvoja in implementacije za dosego ciljev in prioritet, ki so strateškega pomena za RS.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
RS lahko z aktivno vlogo v mednarodnih institucijah učinkovito sooblikuje skupno politiko na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, varne
hrane in veterinarstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10007

Delež plačanih članarin

VIR ME IZH. LETO
%

2016

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10007 Delež plačanih članarin"
Obveznost iz naslova mednarodnih članarin je bila plačana v celoti mednarodnim organizacijam, v katerih član je ministrstvo z organi v sestavi.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10007

V okviru cilja so načrtovana sredstva za plačilo finančnih obveznosti RS, ki izhajajo iz pristopnih sporazumov s katerimi je RS postala članica
posameznih mednarodnih organizacij, področje dela pa spada v pristojnost MKGP.

Pravne podlage
ID

NAZIV

EU0004 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (MSPKOGS)
ZMRS

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0504 - Podpora tehnološkim razvojnim projektom
050402 - Znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu
Opis podprograma
V podprogramu se zagotavljajo sredstva za znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu. Financirajo in sofinancirajo se ciljni
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raziskovalni programi, aplikativni raziskovalni projekti, mednarodni projekti (ERA NET) in ekspertize s področja kmetijstva in gozdarstva.
Rezultati projektov prispevajo k odločanju v zvezi z razvojnimi politikami kmetijstva, gozdarstva in prehrane; v podporo krepitvi konkurenčnosti
in tehnološkega razvoja kmetijstva gozdarstva. Prenos v prakso poteka preko javnih predstavitev, javne kmetijsko svetovalne službe, javne
gozdarske službe in drugih strokovnih institucij. To pripomore k reševanju ključnih aktualnih problemov in vprašanj s področja kmetijstva in
gozdarstva.

2311-11-S034 - Projekti ERA net
Opis skupine projektov
Zagotavlja se koordinacija med oblikovalci nacionalnih raziskovalnih politik s področja kmetijstva in gozdarstva ter financerji in raziskovalnimi
institucijami v okviru Evropskega raziskovalnega prostora.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

201.000,00

136.183,46

136.183,46

67,75

Neposredni učinki
C6142 - Krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja
Prispeva k rezultatu: C1506 - Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Opis neposrednega učinka
Povečanje sodelovanja slovenskih raziskovalcev v mednarodnih raziskovalnih konzorcijih. Cilj zajema aktivnosti, povezane z vključevanjem
Slovenije v evropske raziskovalne projekte, odobrenih s strani EK, s področja kmetijstva in gozdarstva. Sredstva EU so namenjena kritju
stroškov sodelujočih partnerjev (držav članic EU in pridruženih držav) za plačilo materialnih stroškov na projektu (udeležbi na sestankih
upravnega odbora, usmerjevalnega odbora) in drugim stroškom za nemoteno izvajanje aktivnosti v okviru programa dela posameznega projekta.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
MKGP je bila v letu 2019 aktivno vključena v štiri ERA NET projekte s področja kmetijstva (ARIMNet, SusAn, CORE Organic Plus in CORE
Organic Cofund). V okviru ERA NET projektov MKGP sofinancira slovenske izvajalce projektov, ki uspejo na nadnacionalnih razpisih in z njimi
sklene pogodbe za izvajanje nadnacionalnih projektov. V letu 2019 se je tako sofinanciralo 6 večletnih nadnacionalnih projektov. V letu 2019 se je
uspešno zaključil ERA NET projekt CORE Organic Plus, ki je z neposrednim učinkom pripomogel k krepitvi mednarodnega raziskovalno
razvojnega sodelovanja s področja ekološkega kmetijstva v evropskem prostoru.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Sodelovanje MKGP v ERA NET projektih omogoča slovenskim raziskovalcem poglobljeno sodelovanje v nadnacionalnih projektih. S tem
pridobivajo mednarodne izkušnje, ustvarjajo nove povezave z različnimi mednarodnimi raziskovalnimi skupinami ter prispevajo k razvoju
kmetijskih raziskav pri nas in pridobitvi novih znanj in spoznanj, uporabnih za prakso. Vse to pripomore k večji konkurenčnosti kmetijskega
sektorja. Z zaključenimi projekti v okviru ERA NET CORE Organic Plus nova znanja prispevajo k reševanju izzivov in razvoju ekološkega
kmetijstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06723

Št. projektov

VIR ME
št.projektov

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2010

2,00

2012

2,00

2,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

4,00

2015

7,00

6,00

2016

5,00

9,00

2017

4,00

13,00

2018

4,00

10,00

2019

5,00

10,00

2020

5,00

2021

4,00

2022

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06723 Št. projektov"
MKGP je bilo v letu 2019 aktivno vključeno v štiri ERA NET projekte s področja kmetijstva (ARIMNet, SusAn, CORE Organic Plus in CORE
Organic Cofund). V okviru navedenih ERA NET projektov MKGP sofinancira slovenske izvajalce projektov, ki uspejo na nadnacionalnih razpisih
in z njimi sklene pogodbe za izvajanje nadnacionalnih projektov. V letu 2019 se je tako sofinanciralo še 6 večletnih nadnacionalnih projektov. V
letu 2019 se je uspešno zaključil ERA NET projekt CORE Organic Plus, z neposrednim učinkom na krepitev mednarodnega raziskovalno
razvojnega sodelovanja na področju ekološkega kmetijstva.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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I06723

Indikator predstavlja število ERA NET projektov izbranih v okviru razpisov EK, v katerih sodeluje Slovenija in število projektov na nadnacionalnih
javnih razpisih, ki so vključeni v financiranje in v okviru katerih sodelujejo raziskovalne skupine iz R Slovenije iz 7. Okvirnega programa EK.

Obrazložitev projektov
2330-14-0009 - ERA NET ARIMnet2
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilji projekta ARIMNet 2 so vzpostaviti in povezati znanstveno raziskovalno skupnost v celotni regiji s koordinacijo nacionalnih programov v
raziskovanju v kmetijstvu mediteranskih držav ter skrbeti za boljše zagotavljanje povezave in prenosa znanja med vsemi soudeleženci. V okviru
projekta se bodo oblikovali in izvajali tudi skupni razpisi za sofinanciranje projektov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bil organiziran en skupni sestanek konzorcija ERA NET Arimnet 2, na katerem so bili obravnavani potekajoči nadnacionalni
projekti iz dveh razpisov. Izvedena je bila vmesna evalvacija potekajočih projektov. MKGP je vključeno v financiranje enega projekta (MedVitis).
Delo na projektu, ki ga izvaja nacionalna raziskovalna skupina iz Slovenije poteka v skladu s programom dela.

2330-15-0006 - ERA NET Core Organic Plus
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
CORE Organic Plus je nadaljevanje aktivnosti Core Organic II, v okviru katerega partnerji (financerji raziskav) koordiniramo in sofinanciramo
transancionalne raziskave na področju ekološke pridelave in sistema kmetovanja. Projekt se sofinancira iz evropskih raziskovalnih sredstev
Obzorje 2020. Glavni namen je z mednarodnim povezovanjem financerjev raziskav in s skupnimi prednostnimi raziskavami prispevati k
racionalnosti javnih sredstev za raziskave in dodani vrednosti rezultatov raziskav, ki so v okviru konzorcija dostopni vsem državam članicam. Cilj
partnerskega sodelovanja je rezultate raziskav in inovacij na področju ekološke pridelave ter znanje in izkušnje (dobre prakse) učinkovito
posredovati uporabnikom.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt ERA NET CORE Organic Plus je glede vsebine in financiranja potekal v skladu s sprejetim programom in se je v letu 2019 tudi formalno
zaključil. V okviru tega projekta so se izvajali štirje raziskovalni projekti, izbrani v okviru razpisa ERA NET Core Organic plus: projekt 2-ORGCOWS (V smeri preventivnega zdravstvenega menedžmenta pri izvirnih kombiniranih pasmah goveda prilagojenih ekološkemu proizvodnemu
sistemu, ki bazira na travinju preko novih rejskih strategij, ki temeljijo na spremljanju novih lastnosti9, projekt Fertilcrop (Ukrepi za povečanje
rodovitnosti tal v ekološkem kmetijstvu), ReSolVe (Obnovitev optimalne funkcionalnosti tal degradiranih območij znotraj ekoloških vinogradov)
in Soilveg (Izboljšanje ohranjanja tal in rabe virov v ekološki pridelavi zelenjave z uvedbo rastlin za agroekološke storitve). V skladu z
načrtovanimi aktivnostmi je bila v letu 2018 organizirana Delavnica ‘Učinki raziskav in diseminacija, na kateri so predstavili zaključna poročila o
projektih CORE Organic Plus.
Rezultati projektov se uspešno prenašajo v izvedbene predpise in v praksi pomembno prispevajo k tehnološkemu razvoju in povečevanju
konkurenčnosti (z inovacijami) v kmetijstvu na področju ekološke pridelave in sistema kmetovanja. V okviru projekta ERA NET CORE Organic
Plus so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti.

2330-17-0033 - ERA NET Trajnostna živinoreja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru aktivnosti in ciljev, opredeljenih v projektu ERA NET SusAn, je poudarek na povezovanju nacionalnih raziskovalnih skupin, ki
prispevajo k izboljšanju kakovosti, relevantnosti in uporabi raziskovalnih virov v evropskem raziskovalnem prostoru na področjih trajnostnih
živinorejskih proizvodnih sistemov. Raziskovalni pristop projekta SusAn vključuje interdisciplinarne raziskave, ki združujejo vse panoge
živinoreje: zdravje živali, dobro počutje živali, prehrana živali, bivalni prostori živali, sistemski učinki na kakovost izdelka. Osnovni namen
projekta je vzpostaviti mehanizme in povezati znanstveno raziskovalno skupnost držav članic EU in pridruženih držav na področju trajnostne
živinoreje. Z mednarodnim povezovanjem raziskovalnih skupin z manjšimi sredstvi posameznih držav v okviru skupnega nadnacionalnega
razpisa prispevamo k racionalnosti javnih sredstev za raziskave in dodani vrednosti rezultatov raziskav, ki so v okviru konzorcija dostopni vsem
državam članicam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je glede vsebine in financiranja potekal v skladu s sprejetim programom. V okviru tega projekta se v skladu s sprejetimi pogodbami in
programom dela izvajajo štirje raziskovalni projekti, izbrani v okviru razpisa ERA NET Susan: SuSI (Trajnostna prireja prašičjega mesa z
imunokastracijo), EcoLamb (Celovito oblikovanje proizvodnje za zmanjšanje ekološkega odtisa mesa), BPractices (Novi indikatorji in prakse za
izboljšanje zdravstvenega stanja čebel v obdobju malega panjskega hrošča (Aethina tumida) v Evropi) in FreeWalk (Razvoj ekonomsko
zanimivih sistemov proste reje živali, ki bodo izboljšali dobro počutje in zdravje živali, kakovost gnoja in bodo hkrati cenjeni s strani družbe). Za
vse potekajoče projekte je bila v letu 2019 izvedena vmesna evalvacija rezultatov dela in ocena napredka na projektu. Izvajanje vseh projektov se
nadaljuje.
Ostale aktivnosti v povezavi s koordinacijo (sestanek vodstvenega odbora in sestanek odbora za razpis in spremljanje izvajanja projektov
nadnacionalnih razpisov in aktivnosti v povezavi s podpornimi dejavnostmi na projektu ERA NET SusAn se izvajajo v skladu s sprejetim
programom.

2330-17-0034 - ERA NET - kmetijstvo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Sodelovanje Slovenije v projektu ERA NET s področja kmetijstva slovenskim raziskovalcem omogoča poglobljeno sodelovanje v
nadnacionalnih projektih, s tem raziskovalci pridobivajo mednarodne izkušnje, se povezujejo z različnimi raziskovalnimi skupinami iz evropskih
držav, ter prispevajo tudi k razvoju kmetijskih raziskav pri nas in pridobitvi novih znanj in spoznanj, uporabnih v praksi. Z mednarodnim
povezovanjem raziskovalnih skupin z manjšimi sredstvi posameznih držav v okviru skupnega nadnacionalnega razpisa prispevamo k
racionalnosti javnih sredstev za raziskave in dodani vrednosti rezultatov raziskav, ki so v okviru konzorcija dostopni vsem državam članicam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Z vključevanjem v iniciative EU v okviru Obzorja 2020 prispevamo k večjemu vključevanju raziskovalcev in k njihovemu povezovanju v
evropskem raziskovalnem prostoru, prispevamo k skupni produkciji znanja, ki je na voljo celotni skupnosti, s tem pa prispevamo tudi k
povečevanju konkurenčnosti. S povezovanjem raziskovalcev v nadnacionalne konzorcije se poveča tudi učinkovitost rabe javnih sredstev za
raziskave in razvoj.
V letu 2019 je bil v okviru Obzorja 2020 odobren projekt BIOEAST'sUP v katerega je vključeno MKGP, vendar pa sporazumi niso bili podpisani v
času, da bi projekt lahko uvrstili v proračun 2019, zato so bila sredstva iz evidenčnega projekta prerazporejena za sofinanciranje aplikativnih
projektov iz razpisa 2019.

2330-18-0026 - ERA NET CORE Organic Cofund
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Raziskovalni pristop projekta ERA NET CORE Organic Cofund vključuje interdisciplinarne raziskave, ki združujejo vse panoge ekološke
pridelave in inovacij v sistemu kmetovanja. Osnovni namen projekta je vzpostaviti mehanizme in povezati znanstveno raziskovalno skupnost
držav članic EU in pridruženih držav na področju ekološke pridelave. Z mednarodnim povezovanjem raziskovalnih skupin z manjšimi sredstvi
posameznih držav v okviru skupnega nadnacionalnega razpisa prispevamo k racionalnosti javnih sredstev za raziskave in dodani vrednosti
rezultatov raziskav, ki so v okviru konzorcija dostopni vsem državam članicam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi nadnacionalnega razpisa ERA NET CORE Organic Cofund se je v letu 2018 v sofinanciranje uvrstil raziskovalni projekt BOVINE
(Izkoriščanje biodiverzitete v vinogradniških sistemih z namenom zmanjšanja škod in uporabe pesticidov ter povečanja ekosistemskih uslug), v
katerem sodelujejo tudi slovenski raziskovalci. Projekt se je glede vsebine in financiranja v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela.
Ostale aktivnosti v povezavi s koordinacijo (sestanek vodstvenega odbora in sestanek odbora za razpis in spremljanje izvajanja projektov
nadnacionalnih razpisov in aktivnosti v povezavi s podpornimi dejavnostmi na projektu ERA NET CORE Organic Cofund se izvajajo v skladu s
sprejetim programom. V letu 2019 je med izstopajočimi aktivnostmi organizacija dvodnevne konference ob 15 obletnici vzpostavitve ERA NET
projektov s področja ekološkega kmetijstva,ki je potekala v Bonnu v Nemčiji.

2330-13-S007 - Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu
Opis skupine projektov
Izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov s področja kmetijstva, ribištva in varne hrane ter gozdarstva. Zagotavljanje strokovne podpore za
oblikovanje strateških in pravnih podlag s področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

308.003,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

520.252,00

537.127,00

537.127,00

103,24

Neposredni učinki
C0486 - Aplikativni raziskovalni projekti
Prispeva k rezultatu: C1506 - Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Opis neposrednega učinka
Povečevanje obsega in kakovosti ter uporabnosti aplikativnih raziskovalnih projektov. Povečevanje števila aplikativnih raziskovalnih projektov,
ki jih sofinancira kmetijski sektor in posledično povečevanje vlaganja v raziskave in razvoj.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 smo nadaljevali sofinanciranje štirih (4) aplikativnih projektov, izbranih na podlagi javnega razpisa ARRS, skladno s programom
dela. En aplikativni projekt iz razpisa v letu 2016 se je uspešno zaključil.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Rezultati projektov prispevajo k strateškim odločitvam MKGP s področja okolju prijaznih pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov
v vodah, lokalni pridelane ajde kot surovine za proizvodnjo kakovostnih živil in razvoja ekološkega kmetijstva z vidika varne prehrane s hrano v
luči podnebnih sprememb.
Rezultati raziskave zaključenega aplikativnega projekta pa prispevajo k razumevanju mehanizmov povezanih s toleranco na stres pri navadnem
fižolu, hkrati pa omogočajo identifikacijo potencialnih markerjev, povezanih s kvantitativnimi lastnostmi, ki opredeljujejo stopnjo tolerance na
stres pri posameznem genotipu. Z rezultati raziskave smo pridobili pomembne informacije, ki bodo pripomogle pri vrednotenju jedrne zbirke oz.
podzbirke v okviru projekta, ki bo vključevala tudi akcesije z lastnostmi, kot je toleranca na sušo.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000947 Število aplikativnih projektov s področja kmetijstva in
gozdarstva

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

6,00

2012 6,00

3,00

2013 5,00

5,00

2014 4,00

3,00

2015 4,00

4,00

2016 4,00

5,00

2017 3,00

2,00

2018 2,00

4,00

2019 2,00

4,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000947 Število aplikativnih projektov s področja
kmetijstva in gozdarstva"
V letu 2019 se je nadaljevalo izvajanje 4 aplikativnih projektov s področja kmetijstva, izbranih na podlagi javnega razpisa ARRS. Podpora je bila
namenjena trem (3) aplikativnim projektom iz razpisa za leto 2018 in enemu (1) aplikativnemu projektu iz razpisa za leto 2016, ki se je tudi uspešno
zaključil.

C5623 - CRP projekti
Prispeva k rezultatu: C1509 - Izboljšan sistem oblikovanja javnih politik
Opis neposrednega učinka
Oblikovanje in izvajanje razvojne politike javnega interesa ter spremljanje in nadzor njenega izvajanja. Povezava potreb države in raziskovalne
sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami kmetijstva, gozdarstva, ribištva in
varne hrane in s tem podpora krepitvi konkurenčnosti in tehnološkega razvoja kmetijstva, gozdarstva, pridelave varne in kakovostne hrane ter
razvoja podeželja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Najpomembnejši segment raziskav na področju kmetijstva in gozdarstva MKGP izvaja preko ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si
hrano za jutri", v sodelovanju z ARRS. V okviru te skupine projektov se je v letu 2019 nadaljevalo izvajanje 20 večletnih projektov s področja
kmetijstva in gozdarstva po javnem razpisu v letu 2016.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Rezultati projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov pripomorejo k strateškim odločitvam MKGP, k pripravi predpisov s področij
kmetijstva in gozdarstva, k usmerjanju politik s področij kmetijstva in gozdarstva, nekateri pa so posredovani v prakso in pripomorejo k
učinkovitejšim kmetijskim in gozdarskim ukrepom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05638 Število CRP projektov s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva in
varne hrane ter lovstva

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
65,00

2012 82,00

94,00

2013 57,00

60,00

2014 85,00

64,00

2015 43,00

39,00

2016 46,00

70,00

2017 38,00

55,00

2018 31,00

31,00

2019 26,00

20,00

2020 26,00
2021 20,00
2022 20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05638 Število CRP projektov s področja kmetijstva,
gozdarstva, ribištva in varne hrane ter lovstva"
V letu 2019 se je v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" po razpisu iz leta 2016 nadaljevalo izvajanje 20 triletnih
projektov, skladno s programom dela. V letu 2019 so se tudi vsi CRP projekti uspešno zaključili.

Opis kazalnikov
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ID

OPIS

I05638

Število sofinanciranih CRP projektov s področja gozdarstva in lovstva

Obrazložitev projektov
2311-11-0001 - Aplikativni raziskovalni projekti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov s področja kmetijstva, ribištva in varne hrane ter gozdarstva. Aplikativni raziskovalni projekti
pomembno prispevajo k prilagajanju kmetijske politike, oblikovanju strategij, razvoju novih tehnologij v kmetijstvu in gozdarstvu v povezavi z
varstvom okolja, pridelavi zdrave hrane ter varovanju in zaščiti potrošnika, zagotavljanju strokovne podpore za oblikovanje stateških in pravnih
podlag s področja kmetijstva, ribištva, varne hrane, gozdarstva in lovstva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je izvajal en aplikativni projekt s področja kmetijstva (Uporabna vrednost genskih virov navadnega fižola za trajnostno izboljšanje
pridelkov in zdravo hrano) iz razpisa v letu 2015. Glede vsebine in financiranja je potekal skladno s sprejetim programom dela. Projekt je bil tudi
uspešno zaključen. Rezultati raziskave so bili publicirani in predstavljeni strokovni javnosti, financerju, svetovalni službi ter uporabnikov v
praksi.

2311-11-0066 - Ciljni raziskovalni programi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Oblikovanje in izvajanje razvojne politike javnega interesa ter spremljava in nadzor njihovega izvajanja. Povezava potreb države in raziskovalne
sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami kmetijstva, gozdarstva in prehrane
ter v podporo krepitvi konkurenčnosti in tehnološkega razvoja kmetijstva, gozdarstva, pridelavi varne, kakovostne hrane ter trajnostnega
razvoja podeželja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je izvajalo 20 raziskovalnih projektov iz razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri v letu 2016. Vsi projekti so bili tudi uspešno
zaključeni.
NRP Ciljni raziskovalni program, ki je potekal od leta 2011-2019 se je konev leta 2019 uspešno zaključil.

2330-17-0032 - Raziskovalna dejavnost v kmetijstvu in gozdarstvu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni namen raziskovalne dejavnost v kmetijstvu in gozdarstvu je z izvajanjem raziskovalnih projektov nuditi ustrezno raziskovalno podporo
področju delovanja sektorja pri izvajanju temeljnih razvojnih nalog, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja
slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo, prehrana in podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja, ekonomski učinkovitosti sektorjev
s področja kmetijstva, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Načrtovana sredstva na tem evidenčnem projektu so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju novih projektov, izbranih na razpisu ARRS za
sofinanciranje novih dveh aplikativnih projektov. Njuno doseganje ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja se spremlja v okviru projektov
2330-19-0020 in 2330-19-0021.

2330-18-0025 - MedVitis - Ohranjanje raznolikosti vinske trte
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen MedVitis projekta je na podlagi dodatno pridobljenih informacij o identifikaciji, genski eroziji, klimatskih spremembah in prisotnosti
patogenov zaščititi raznolikost dediščine vinske trte. V projektu bo izdelana fenotipska in molekularna ocena izbranih sort vinske trte, ki bo
temeljila na dobrem odzivu ali odpornosti pod različnimi okoljskimi dejavniki znotraj vsake države (Grčija, Slovenija, Maroko).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V skladu z nacionalnimi prioritetami na področju trajnostnega kmetijstva sodelujemo na projektu MedVitis (Ohranjanje raznolikosti vinske trte
Vitis sp. v spreminjajočem okolju mediteranskega prostora. Projekt je glede vsebine in financiranja potekal v skladu s sprejetim programom dela
in se bo izvajal tudi v letu 2020.

2330-18-0031 - Aplikativni raziskovalni projekti v kmet.2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
MKGP je vključeno v sofinanciranje treh aplikativnih raziskovalnih projektov, ki se nanašajo na področja biotehnike in so tesno povezani z
vsebinami delovanja ministrstva in v skladu z njegovimi strateškimi usmeritvami z namenom pridobitve novih znanj in spoznanj, razvoj in
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preizkus postopkov, uporabnih v praksi. Med izbranimi aplikativnimi raziskovalnimi projekti, ki jih MKGP uvršča v projekt NRP Aplikativni
raziskovalni projekti v kmetijstvu 2018 so: - Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah,
izvajalec NIB, sofinancerji: ARRS, MKGP in JPCČN Domžale-Kamnik; Cilji projekta so: razvoj postopkov inaktivacije virusov v vodnih virih s
tehnologijami s področja bakterijskih in organskih spojin in preizkus v praksi na primeru komunalnih odpadnih vod, ki jo bo mogoče uporabljati
tudi v kmetijstvu za namakanje proizvodnih površin; povečanje ozaveščenosti o problematiki mikrobioloških agensov v vodi in rešitvah; boljše
upravljanje obnovljivih virov vode zaradi podnebnih sprememb in pomanjkanja kakovostnih vodnih virov.( npr. za namakanje v kmetijski
pridelavi). - Lokalno pridelana ajda kot surovina za proizvodnjo kakovostnih živil, izvajalci: Inštitut za nutricionistiko, UL BF, KI in IJS,
sofinencerja: ARRS in MKGP; Cilji projekta je raziskati avtohtoni material navadne in tatarske ajde iz genske banke BF in pripraviti izhodišča za
prijavo in registracijo domačih sort ajde, ki so prilagojene na ekološke in pridelovalne razmere razmere srednje Evrope; opredeliti načine
trajnostnega razvoja novih prehranskih izdelkov, zasnovanih na posebni kakovosti navadne in tatarske ajde. - EcoFAR: Varnost preskrbe s hrano
in blažitev podnebnih sprememb z razvojem ekološkega kmetijstva – ohranitvena obdelava tal, bioefektorji in trajnostno upravljanje s pleveli,
izvajalec: UL Biotehniška fakulteta, sofinancerja: ARRS in MKGP; Cilj projekta je izdelava smernice za ohranitev zdravja tal in razpoložljivosti
hranil ter zmanjševanje potenciala za globalno segrevanje agroekosistemov v ekološki pridelavi s kombiniranjem zmanjšane obdelave tal ter
uporabo prekrivnih posevkov in dosevkov s proučevanjem ustrezne kombinacije ohranitvene obdelave ter kolobarja; določiti usmerjanje talnega
mikrobioma.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je nadaljevalo izvajanje treh aplikativnih raziskovalnih projektov s področja kmetijstva iz razpisa iz leta 2018. Glede vsebine in
financiranja so potekali
skladno s sprejetimi programi.

2330-19-0020 - Blaženje stresa koruze v luči klimatskih sprememb
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V skladu z Resolucijo ?Zagotovimo.si hrano za jutri? je cilj projekta povečati razvoj novih metod obvladovanja novih bolezni in škodljivcev, ki so
bili vneseni v RS in bodo zaradi posledic podnebnih sprememb lahko povzročili velike izgube v kmetijski pridelavi. Raziskava bo pripomogla k
stabilni pridelavi varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane ter k povečanju konkurenčne sposobnosti kmetijstva. Namen je uvesti nove
strategije za blaženje posledic izbranih abiotskih in biotskih stresorjev. Cilj integriranih praks upravljanja je ublažiti škodljive dejavnike z
minimalno uporabo pesticidov, hkrati pa ohraniti trenutne donose ali jih po možnosti povečati. Koruza zahteva zadostne količine vode v vseh
stopnjah svojega razvoja, da doseže optimalno količino in kakovost pridelka. Zaradi plitvih korenin je koruza občutljiva na pomanjkanje vode,
pomanjkanje hranil v tleh in v nevarnosti izkoreninjenja zaradi močnih vetrov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Z vidika izvajanja načrtovanih aktivnosti in izpolnjevanja finansiranja projekta je realizacija večletnega aplikativnega projekta v letu 2019 skladna
s programom dela. Doseženega napredka z vidika doseganja ciljev po polletnem izvajanju še ni mogoče opredeliti. Izvajanje raziskave se
nadaljuje v letu 2020, 2021 in 2022.

2330-19-0021 - Izboljšanje kakovosti slovenskih belih vin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V skladu z Resolucijo "Zagotovimo.si hrano za jutri" je cilj projekta izboljšati kakovost in stil slovenskih belih vin, da bo povečana konkurenčna
sposobnost vinarjev, kar je eden od strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva z ohranitvijo tržnega deleža doma in povečanjem prodaje
izven RS. Z namenom izboljšati stil vina, zanimivega za mednarodno tržišče in izvoz, je izboljšanje tropskega sadnega karakterja, ki izhaja iz
sortnih tiolov, zelo pomembno za slovenska bela vina. Cilj je karakterizirati prekurzorje tiolov, S-aminokislin (cistein, metionin), glutationa in
elementarnega žvepla (S0) v grozdju sauvignona (slovenska Štajerska) in malvazije (Istra) z različnih leg, z namenom preučiti vlogo terroirja (tla,
klima) in vinogradniških tehnologij na tiolni potencial arome. Prav tako je cilj evalvirati nekonvencionalne vinske kvasovke na ekspresijo sortnih
tiolov in senzorično kakovost belih vin ter t. i. cost benefit uporabo ter evalvirati dodatke različnih žveplovih spojin (glutation, cistein, metionin,
elementarno žveplo, Na-sulfid kot vir H2S, kvasni ekstrakti,) v mošt na ekspresijo sortnih tiolov in senzorično kakovost belih vin.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Z vidika izvajanja načrtovanih aktivnosti in izpolnjevanja finansiranja projekta je realizacija večletnega aplikativnega projekta v letu 2019 skladna
s programom dela. Doseženega napredka z vidika doseganja ciljev po polletnem izvajanju še ni mogoče opredeliti. Izvajanje raziskave se
nadaljuje v letu 2020, 2021 in 2022.

2330-17-0031 - SUMFOREST
Opis ukrepa
Na podlagi javnega razpisa za izvajanje raziskovalnega projekta Sumforest sta bila izbrana dva izvajalca - dve raziskovalni organizaciji, in sicer
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije. Z vsakim od
izvajalcev se je v letu 2017 sklenila pogodba za izvajanje projekta Sumforest, ki bo trajalo tri leta, torej do 31. 12. 2019. Proučevalo se bo vpliv
klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme in povečevanje tveganj za gozdove zaradi klimatskih sprememb za gozdne proizvode in gozdne
storitve. Ocenjena bo sposobnost prilagajanja gozdnih ekosistemov na klimatske spremembe in posledice za storitve gozda. Predlagani bodo
novi načini gospodarjenja z gozdom, ki temeljijo na ključnih ekosistemskih mehanizmih. Rezultati bodo posredovani javni gozdarski službi, ki je
pristojna za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi in jih bo preko načrtov za gospodarjenje z gozdovi lahko neposredno prenesla v prakso.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

60.000,00

59.787,93

59.787,93

99,64

Neposredni učinki
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C7462 - Prilagajanje gozdnih ekosistemov podnebnim spremembam
Prispeva k rezultatu: C1506 - Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Opis neposrednega učinka
Projekt SUMFOREST proučuje vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme in povečevanje tveganj zaradi klimatskih sprememb. Ugotavlja
se sposobnost prilagajanja gozdnih ekosistemov in predlaga se načine gospodarjenja, ki temeljijo na ključnih ekosistemskih mehanizmih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekt je s svojim transnacionalnim pristopom zagotovil dodano vrednost na področju EU politik, povezanih s trajnostnim razvojem in
adaptacijo na klimatske spremembe, omogoča dostop do metapopulacijskih metod gozdne inventure ter adaptivnega gospodarjenja z gozdom ,
prinaša standardizirane metode pridobivanja podatkov popisa gozdov za namen analize odpornosti gozdov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nova znanja, ki jih prinašajo rezultati projekta, vplivajo na produkcijo znanja na mednarodni ravni, na uspešnejše gospodarjenje z gozdom v
okolju, ki ga narekujejo podnebne spremembe in s tem na konkurenčnost.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10205 Število izbranih slovenskih izvajalcev v mednardoni
konzorcij

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2008

2,00

2017 2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10205 Število izbranih slovenskih izvajalcev v mednardoni
konzorcij"
V mednarodni konzorcij, ki je izvajal projekt, sta bila izbrana dva slovenska izvajalca.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

ZRRD

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)

2330-17-0045 - Ekspertize na področju gozdarstva; 2017-2021
Opis ukrepa
V okviru ukrepa se financira in sofinancira znanstveno - raziskovalno dejavnost na področju gozdarstva, in sicer z naročilom izdelave
znanstvene ali strokovne ekspertize s področja gojenja in varstva gozdov, gozdne tehnike in tehnologije in gozdne politike.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

10.000,00

9.680,00

9.680,00

96,80

Neposredni učinki
C7565 - Ekspertize s področja gozdarstva
Prispeva k rezultatu: C1506 - Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Opis neposrednega učinka
V postopkih javnega naročanja se naroča ekspertize, s katerimi se pridobi odgovore in rešitve in strokovne utemeljitve za nekatera pomembna
vprašanja in probleme s področja gozdarstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je MKGP naročilo dve ekspertizi s področja gozdarstva. Ekspertizi sta pripomogli ministrstvu pri odločitvi dveh predpisov s področja
gozdarstva, ki jih je sprejelo v letu 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ekspertize s področja gozdarstva, ki so bile izvedene v letu 2019 so potrdile nekatera strokovna izhodišča, na katerih sta temeljila dva predpisa s
področja gozdarstva, sprejeta v letu 2019.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10201

Število ekspertiz

VIR ME IZH. LETO
št

2017

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

1,00

2017

1,00

DOSEŽENA VRED. ZR
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2018

2,00

2,00

2019

2,00

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10201 Število ekspertiz"
V letu 2019 sta bili izvedeni dve ekspertizi s področja gozdarstva.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

ZRRD

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)

2330-18-S002 - Ciljni raziskovalni projekti - razpis 2018
Opis skupine projektov
V skupino projektov je uvrščenih 25 večletnih raziskovalnih projektov s področja s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, lovstva,
biogospodarstva in razvoja podeželja, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa CRP Zagotovimo.si hrano za jutri v letu 2018. Projekte
finančno podpirata ARRS in MKGP.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

300.000,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

609.258,00

609.258,00

609.258,00

100,00

Neposredni učinki
C7598 - Oblikovanje novega znanja za povečanje konkurenčnosti
Prispeva k rezultatu: C1506 - Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Opis neposrednega učinka
Z raziskavami želimo pridobiti nova znanja, ki bodo v podporo sektorju pri doseganju večje konkurenčnosti in v podporo politiki pri odločanju.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izbrani projekti pokrivajo vsebine s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, varne hrane in podeželja, ki predstavljajo izzive za omenjene
sektorje. Rezultati projektov in pridobljena nova znanja v okviru ciljnega raziskovalnega programa bodo pripomogli k strateškim odločitvam
MKGP, k pripravi predpisov s področij kmetijstva in gozdarstva, k usmerjanju politik in oblikovanju učinkovitejših ukrepov
na področju kmetijstva in gozdarstva, nekateri pa bodo neposredno uporabni v praksi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nova znanja bodo prispevala k večji konkurenčnosti in rasti sektorjev, ki jih pokrivajo. Raziskovalna podpora področju delovanja sektorja je v
pomoč pri izvajanju temeljnih razvojnih nalog, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva,
gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter za doseganje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in
podeželje so področja posebnega družbenega pomena, ki prispevajo h kvaliteti življenja, ekonomski učinkovitosti sektorjev s področja
kmetijstva, okoljskemu ter socialnemu ravnovesju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10266 Število raziskovalnih projektov v izvajanju

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

št.projektov 2018

25,00

2019 25,00

25,00

2020 25,00
2021 14,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10266 Število raziskovalnih projektov v izvajanju"
V letu 2019 se je v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" po razpisu iz leta 2018 nadaljevalo izvajanje vseh 25
večletnih projektov, skladno s potrjenim programom dela.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10266

V okviru javnega razpisa v letu 2018 je bilo 25 raziskovalnih projektov, ki se izvajajo od 18 do 36 mesecev.
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Obrazložitev projektov
2330-18-0034 - CRP18 Nekemične metode zatiranje plevela
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt je namenjen pripravi nabora nekemičnih ukrepov za uravnavanje plevelne vegetacije in njihovemu preizkušanju v realnih pridelovalnih
pogojih. Najuspešnejše in najprimernejše metode bodo prilagojene slovenskim razmeram in preiskušene v praksi. V raziskavo bo vključena
poljedelska in vrtnarska proizvodnjo ter trajni nasadi. Cilj projekta je proučiti posledice prepovedi uporabe glifosata na uravnavanje plevelne
vegetacije, pripraviti pregled obstoječih alternativnih nekemičnih metod zatiranja plevelov in preizkusiti učinkovitost posamezne nekemične
metode v primerjavi z drugimi nekemičnimi in kemičnimi metodami, oceniti njihovo ekonomičnosti in učinkovitosti ter pripraviti informacije za
uporabnike z opisi tehnologije pridelave, v obliki, primerni za praktično uporabo. Rezultati raziskave bodo prezentirani preko tehnoloških navodil
za izvedbo alternativnih metod nekemičnega zatiranja plevela in demonstracijskih poskusov in ukrepov kmetijske politike.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0035 - CRP18 Obvladovanje plodove vinske mušice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Plodova vinska mušica Drosophila suzukii (Diptera; Drosophilidae) je invazivna tujerodna vrsta, ki se izredno hitro širi v Evropo in povzroča
veliko gospodarsko škodo v pridelavi sadja in jagodičevja. Namen projekta je proučiti biologijo škodljivca in preskusiti primerne metode za
njegovo učinkovito obvladovanje, predvsem metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT), primernih za slovenski pridelovalni prostor.
Raziskava bo osredotočena na sadne vrste, katere imajo v Sloveniji velik ekonomski potencial ter so hkrati dovzetne na napad plodove vinske
mušice, to so češnje, maline in ameriške borovnice. Cilj projekta je izdelava strokovnih priporočil in informativnega gradiva za obvladovanje
škodljivca za pridelovalce, ki bo pripomoglo k boljši informiranosti in osveščenosti pridelovalcev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0036 - CRP18 Detekcija virusov influence tipa A
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je z detekcijo virusov influence tipa A, pridobiti epidemiološko sliko okužb prašičev z IAV v Sloveniji, ki je praktično nepoznana.
Cilji raziskave so: (i) preizkusiti različne tehnike vzorčenja in izolacije virusa iz okoljskih vzorcev (kmetijska gospodarstva s perutnino in prašiči
ter habitati vodnih prostoživečih ptic) tako v laboratorijskih pogojih kot na terenu, (ii) ugotoviti in implementirati najbolj ustrezen način
vzorčenja v terenske pogoje s simulacijo za detekcijo drugih patogenih ali cepnih virusnih sevov, ki jih lahko detektiramo v rejah piščancev in
prašičev , (iii) pripraviti in izbrati najprimernejšo metodo za vzorčenje in diagnostiko virusov influence pri prašičih z izdelavo protokolov za
veterinarje na terenu, (iv) ugotoviti prevalence virusov influence A pri prostoživečih vodnih pticah (serološki in virološki status ptic) na
območjih z večjo gostoto perutnine, kjer se je v preteklosti pojavila visoko patogena aviarna influenca (HPAI) v Sloveniji (Podravje). Rezultati
raziskave bodo podlaga pri načrtovanju učinkovitih preventivnih ukrepov nadzora AIV pri prašičih in v rejah perutnine. Za osveščanje rejcev in
druge laične javnost bo izdelano gradivo, kako ravnati ob primeru pojava influence pri prašičih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0037 - CRP18 Poti širjenja gnilobe čebelje zalege
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je proučiti načine širjenja hude gnilobe čebelje zalege in na osnovi rezultatov izboljšati preventivne ukrepe, s katerimi bi
zmanjšali prenos bolezni, s tem njeno pojavnost in posledično z zmanjšali ekonomsko škodo čebelarjev zaradi prepovedi prevozov čebel na pašo
ter trgovine s čebeljimi družinami in maticami, nenazadnje pa tudi zaradi uničenja obolelih družin. Cilj raziskave je: z genotipizirati povzročitelja
hude gnilobe čebelje zalege, bakterije Paenibacillus larvae določiti poti širjenja bolezni; ugotoviti ustreznosti 3-kilometrskega pasu okrog žarišča
pojava hude gnilobe čebelje zalege in pregledati obstoječe ukrepe in pripraviti predloge morebitnih sprememb teh ukrepov. Na osnovi rezultatov
bo izdelana presoja smotrnosti trenutno veljavnih smernic za nadzor bolezni, vključno z velikostjo kužnega kroga. Ugotovitve bodo osnova za
morebitno spremembo pravnih podlag. Z ugotovitvami bo seznanjena tako čebelarska javnost kot strokovna in znanstvena sfera.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0038 - CRP18 Obvladovanja paratuberkuloze
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Paratuberkuloza je ena od bolezni, ki zelo ogroža ekonomičnost rej prežvekovalcev v Sloveniji in v svetu zaradi padca produktivnosti, zmanjšanja
izkoristka krme, krajše življenske dobe živali. Povzroča jo bakterija vrste Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), ki je zelo
odporna na vročino, mraz, sončno svetlobo, izsuševanje in običajna razkužila, v okolju pa lahko preživi tudi več kot leto dni. MAP lahko
predstavlja tveganje tudi za zdravje ljudi. Cilji projekta so: (i) ugotoviti prevalenco paratuberkuloze v večjih rejah krav molznic ter razširjenost
povzročitelja v okolju, (ii) ugotoviti dejanske stroške, ki jih bolezen povzroča v Sloveniji s stroškovno analizo pri zdravih, subklinično in klinično
bolnih živalih v okuženih rejah, ob upoštevanju vpliva morebitnih sekundarnih oziroma vzporednih bolezni, (iii) predlagati ukrepe za nadzor
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bolezni, (iv) vpeljati in spremljati učinkovitost predlaganih ukrepov v okuženih rejah, (v) proučiti možnost vpeljave sistema certificiranja rej, da bi
omogočili rejcem nabavo zdravih živali iz negativnih rej in hkrati povečali vrednost živali iz takih rej pri domačem in mednarodnem trgovanju, (vi)
zmanjšati prisotnosti povzročitelja paratuberkuloze v prehrambeni verigi in okolju. Rezultati bodo podlaga programu za nadzor in izkoreninjenje
bolezni ter oblikovanju predloga za certificiranje rej, prostih bolezni.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0039 - CRP18 Sistem uporabe DNA markerjev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je vzpostavitev sistema zanesljive genetske identifikacije s pomočjo markerjev DNA za hitro in učinkovito preverjanje sortne
pristnosti in čistosti tako v postopku uradnega potrjevanja semena žit in križnic, kakor tudi pri pridelavi. Metode bodo uporabne tudi pri
določanju lokalnih sort ter pri nadzoru varne hrane. Sortna pristnost in kakovostno seme sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim
razmeram, je ključnega pomena za uspešno kmetijsko pridelavo in posledično za zagotavljanje prehranske varnosti in zmanjšanje tveganja v
kmetijski pridelavi. Cilji raziskave so: (i) razvoj in vzpostavitev učinkovitega sistema za genetsko identifikacijo rodu/vrste/sorte z uporabo DNA
markerjev pri agronomsko pomembnih vrstah žit in križnic, ki se pridelujejo ali uradno potrjujejo v Sloveniji, (ii) prilagoditev obstoječih
postopkov uradnega potrjevanja oziroma metod preverjanja sortne pristnosti in čistosti tako, da bo poleg konvencionalnih metod, z uporabo
sistema DNA markerjev kot dodatnim orodjem v primeru dvoma, identifikacijo možno izvesti že v prvi fazi postopka uradnega potrjevanja, (iii)
priprava metodoloških dokumentov in informacij za vzpostavitev baz podatkov o alelnih profilih sort, ki so vpisane v sortno listo in se njihov
material prideluje oz. uradno potrjuje v Sloveniji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0040 - CRP18 Ugotavljanje škod v čebelartsvu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V naravnem okolju je v zadnjih letih (2012, 2014 in 2017) vse več neugodnih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi ? nesrečami in
ki povzročajo veliko škodo tudi v čebelarstvu. Raziskava je namenjena pridobitvi znanstvenih podlag za oblikovanje metodologije za
ocenjevanje škode in ugotavljanje izpada dohodka v čebelarstvu kot posledico slabih vremenskih razmer, zaradi katerih pride do zmanjšanja
medenja medovitih rastlin oziroma medenja sploh ni bilo. Cilji projekta so: (i) analizirati obstoječe metodologije za ocenjevanje škod v
čebelarstvu v Evropi in tujini, ki so posledica izpada medenja, (ii) presoditi ustreznost obstoječe mreže opazovalnih postaj z vidika potreb za
ustreznejše vrednotenje škod v čebelarstvu, (iii) pripraviti predloge ukrepov za preprečevanje škod in zmanjšanja izpada dohodka v čebelarstvu
zaradi neugodnih vremenskih razmer, (iv) preučiti možnosti načinov zavarovanja škod v čebelarstvu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0041 - CRP18 Uporaba tehnol. DNA za ugota. poneverb
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je z uporabo sodobnih DNA tehnologij ugotoviti prisotnost morebitnih poneverb v ribiških proizvodih in ovrednotiti
socioekonomske vidike poneverb. Cilji raziskave so: (i) pregledati ponudbo ribiških proizvodov na slovenskem tržišču in ugotoviti, kateri so
najbolj rizični ribiški proizvodi in vrste, ki jih je potrebno nadzirat in preverjat identiteto deklariranih vrst, katere vrste so tržno najbolj pomembne
in kolikšna je verjetnost, da so napačno identificirane; (ii) vpeljati ustrezne napredne tehnologije DNA (metabarkodiranje na osnovi NGS, Q?
PCR, LAMP) za odkrivanje poneverb v ribiških proizvodih. V okviru raziskave bodo ocenjeni socio?ekonomski vidiki goljufij pri poneverbah
ribiških proizvodov. Rezultati projekta bodo prenešeni v vsakdanjo prakso upravljavcev ribištva, v predelovalno industrijo, v inšpekcijski nadzor
ter ribičem in kupcem/potrošnikom ribiških proizvodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0042 - CRP18 Spremljanje ekon. položaja kmet.gospod.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sodobni pristopi rezultatsko naravnane kmetijske politike pridobivajo na pomenu, kar se odraža tudi v vse večji potrebi po mikro?simulacijskih
orodjih, ki omogočajo analizo vpliva različnih politik na ravni kmetijskih gospodarstev. Namen raziskave je razvoj modela za sistematično
spremljanje ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske politike na ravni tipičnih kmetijskih gospodarstev (TKG), za boljše razumevanje
odločanja in upravljanja na ravni kmetijskih gospodarstev in v podporo oblikovalcem politike pri sprejemanju odločitev glede ukrepov v okviru
SKP v prihodnjem programskem obdobju. Cilji raziskave so: (i) oblikovati TKG, ki bodo odražala slovensko kmetijstvo z različnih zornih kotov in
jih zapisati v ustrezni (vektorski) obliki, ki bo omogočala obdelavo in simuliranje s pomočjo modela kmetijskih gospodarstev (MKMG): (ii)
nadgraditi MKMG v smeri vključenosti dodatnih proizvodnih aktivnosti,kot tudi dodatnih okoljskih indikatorjev; (iii) nadgraditi sistem modelnih
kalkulacij (MK) z vidika še ne vključenih proizvodnih aktivnosti in ključnih proizvodnih tehnologij; (iv) razviti dodaten modul za statične ex-post
mikro ekonomske analize na ravni TKG in samostojen modul za pripravo agregata izbranega sektorja oziroma izbranih kazalnikov na nacionalni
ravni, izhajajoč iz rezultatov na ravni TKG, (v) izdelati ex-post analizo za vsa (pomembnejša) TKG ter (vi) pripraviti in uskladiti scenarije razvoja
kmetijske politike po letu 2021.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.
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2330-18-0043 - CRP18 Zasnova IT rešitev v podporo SKP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi izkušnje iz dosedanjega izvajanja SKP, kot so pomanjkanje in pomanjkljivosti različnih podatkov za spremljanje in ocenjevanje
učinkov, še posebej pa spremembe prihodnje SKP, se kažejo potrebe po pripravi ustrezne strategije ter tehnoloških rešitvah, ki bodo omogočile
na učinkovit način ter v razumnem času IT rešitve postavile ob bok modernih rešitev za podatkovno analitiko in podporo odločanja. Cilji
raziskave so: (i) popis podatkovnih baz in izdelava ločene zbirke (repozitorij); (ii) opredelitev metodologije za gradnjo interdisciplinarne
podatkovne baze, ki bi združila podatke iz obstoječih podatkovnih baz in podatke pripravila za podatkovno rudarjenje in za druge načine
izkoriščanja; (iii) oblikovanje podatkovne strategije, (iv) izdelava prototipov oziroma idejnih rešitev za potrebe oblikovanja in izvajanja
(prihodnje) SKP, (v) informiranje ciljnih javnosti in zagotavljanje aktivne udeležbe v času trajanja projekta in onkraj.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0044 - CRP18 Uporaba podatkov satelitskega sistema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je vzpostaviti ustrezen sistem monitoringa upravičenosti ukrepov kmetijske politike, pri katerih se plačila dodelijo na površino
(v podporo kontroli neposrednih plačil), ki temelji na uporabi satelitskih podatkov. Zaradi specifičnosti slovenskega kmetijstva (na primer velika
prostorska razdrobljenost), je satelitsko daljinsko zaznavanje primerna metoda, saj lahko zajame večje površine, tudi na težje dostopnih predelih.
Razmeroma kratek ponovitveni čas med snemanjem in uporaba večih metod daljinskega zaznavanja omogoča določanje sprememb v kmetijski
rabi površin. Glavni cilj projekta je uvedba sistema za samodejno zaznavanje sprememb na kmetijskih površinah z uporabo podatkov daljinskega
zaznavanja iz različnih virov. Sistem bo poleg večjih sprememb, kot so žetev, preoranje, opustitev dejavnosti, pozidava itd., prepoznal tudi
različne posevke v isti vegetacijski sezoni na isti površini (glavni posevek, neprezimni in prezimni posevek).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0045 - CRP18 Spremljanja ponudbe gozdarskih storitev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt prispeva k povečanju konkurenčnosti gozdarskega sektorja. Glavni cilj projekta je izboljšanje načina spremljanja stanja na področju
izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (PRP). Glavni rezultat projekta bo niz predlogov za izboljšave
obstoječega sistema spremljanja stanja in predlogi za spremljanje učinkov ukrepov PRP v prihodnosti. Pomemben rezultat pa bo tudi predlog
ukrepov PRP v podporo gozdarskim investicijam in organizacijskim ukrepom. Izvajala se bo promocija in aktivno vključevanje ključnih
deležnikov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0046 - CRP18 Vzpost. sistema vzorčnih kmetij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za stalno spremljanje kazalcev trajnostnega kmetijstva v Sloveniji. Z vzpostavitvijo
mreže vzorčnih kmetij in kazalnikov, bo omogočeno spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov politike kot tudi neposredno kmetijsko pridelavo.
Cilji projekta so: (i) pregled obstoječih modelov vzorčnih kmetij, (ii) izbor kazalnikov za vrednotenje trajnostnega kmetijstva, (iii) . izgradnja
sistema in delovanje sistema vzorčnih kmetij, (iv) opredelitev vzorca in prostorske mreže vzorčnih kmetij, (v) testiranje izbranega modela na
vzorcu kmetij za analizo trajnostnega kmetijstva, (vi) predlog vzpostavitve trajnega delovanja sistema vzorčnih kmetij.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0047 - CRP18 Učinko. in ciljnost kmetijske politike
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je nuditi analitično podporo pri pripravi strateškega načrta slovenske kmetijske politike v obdobju 2021?2027 na področju
varstva okolja in narave, pri čemer bo raziskava osredotočena na področja varstva voda, tal, zraka in biotske pestrosti ter podnebnih sprememb.
Cilji projekta so: (i) pregledati in analizirati razpoložljive informacije in podatkovne zbirke o stanju okolja in narave za potrebe spremljanja in
vrednotenja celovite kmetijsko-okoljske in podnebne politike, (ii) opredeliti ključne potrebe za interveniranje kmetijske politike na področju
varstva okolja, narave in podnebnih sprememb ter pripraviti podlage za SWOT analizo, (iii) razviti nove alternativne predloge in intervencijsko
logiko ukrepov na področju varstva okolja in narave (ukrepi 1. in 2. stebra skupne kmetijske politike), vključno s sistemom kazalnikov, (iv)
ovrednotiti različno strukturo in sistem podpor na področju kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov (1. in 2. steber, vključujoč tudi navzkrižno
skladnost), (v) ovrednotiti različne predloge ukrepov politike na podlagi predloženih scenarijev in (vi) izdelati metodologijo za finančno
ovrednotenje okoljskih koristi izvajanja ukrepa KOPOP v 2. in 1. stebru.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0048 - CRP18 Povečanja rodovitnosti tal
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Namen raziskave je proučiti za slovenske razmere najbolj perspektivne, trajnostne, stroškovno učinkovite prakse in orodja pri gospodarjenju z
njivami in travinjem, ki bi lahko spodbudile in zagotovile večje skladiščenje ogljika v tleh, kar pa bo prispevalo k blaženju podnebnih sprememb.
Cilji raziskave so: (i) analizirati dosegljivo svetovno znanje iz področja vpliva gospodarjenja na vezavo C na travinju in v poljedelstvu, (ii)
raziskati vplive gospodarjenja na travinju na vezavo C na travinju v naših rastnih razmerah, (iii) ugotoviti povezave med botanično sestavo ruše,
globino koreninskih sistemov in vsebnostjo C v različnih globinah tal, (iv) skozi kritičen presek literature in analizo lastnih znanstvenih
rezultatov pripraviti skupek priporočil za gospodarjenje na travinju, ki bodo dajali možnost ohranjanja in/ali povečanja vezave C v tleh, obenem
pa ne bodo povzročali prekomernih obremenitev okolja z emisijami toplogrednih plinov in drugih polutantov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0049 - CRP18 Zmanj. toplog.plinov in amon.na KG
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je priprava konkretnih rešitev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka na kmetijskih gospodarstvih Cilji so: a)
pregledati in oceniti obstoječe kazalnike za presojo uspešnosti ukrepov Programa razvoja podeželja na področju zmanjševanja toplogrednih
plinov in amonijaka in predlagati dodatne/nove kazalnike, b) proučiti možnosti kvantificiranja učinkov ukrepov in pripraviti metodiko za njihovo
ovrednotenje, c) identificirati možnosti za zmanjšanje izpustov metana, didušikovega oksida in amonijaka s prilagoditvami krmnih obrokov za
rejne živali, z izboljšanjem načinov skladiščena živinskih gnojil in gnojenja kmetijskih rastlin ter ovrednotiti potencialne učinke njihovega
uvajanja v Sloveniji ter d) pripraviti opis ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu, ki bi jih lahko vključili
in financirali v sklopu Programa razvoja podeželja po letu 2020.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0050 - CRP18 Izboljšanje počutja rejnih živali
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je proučiti nove in inovativne tehnološke rešitve in metode za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in
prašičereji, ki bodo prispevale k zmanjšanju poškod v v reji ter zagotavljanju višjih standardov dobrega počutja perutnine in prašičev,
pridobljeno znanje pa prenešeno tudi v prakso. Cilji so: (i) določiti tiste kazalnike, ki so najbolj uporabni za oceno tveganja pojava grizenja repov,
(ii) v praksi testirati inovativne metode za zmanjšanje pogostosti grizenja repov pri prašičih ter izboljšanje kakovost živalskih proizvodov, (iii)
pod kontroliranimi pogoji testirati vpliv vit. D na pogostost poškodb grodnice pri kokoših nesnicah, (iv) razvoj protokola in kriterijev za rutinsko
ugotavljanje dobrega počutja pitovnih piščancev in pridobitev prvih podatkov o dobrobiti pur po posameznih rejah v Sloveniji; (v) javno
predstaviti tehnološke inovacije, ki bodo omogočile živalim prijaznejše pogoje reje ter zagotavljale varnejšo hrano za potrošnika.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0051 - CRP18 Uporabnost tujerodnih drevesnih vrst
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo prispeval k izboljšanju obnove gozdov po veliko površinskih ujmah. Cilji projekta so: - analizirati uspešnost dosedanjega gojenja
navadne ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst (TDV), kot so zeleni bor, rdeči hrast, črni oreh, robinija, v Sloveniji ter
ovrednotenje njihovega potenciala, - izdelati konkretne napotke za izbiro provenienc, načina in obsega gojenja ter nege duglazije in drugih
predlaganih vrst po ustreznih rastiščih ter prenos znanja v prakso, - oceniti varstvena tveganja pri uporabi duglazije in drugih TDV v gozdarstvu
ter predložiti ukrepe varstva gozdov, - izdelati nabor potencialno še primernih drugih TDV, ki bi lahko bile primerne za začetek sistematičnega
dolgoročnega preizkušanja in v sodelovanju z gozdarsko prakso in lastniki gozdov začetek zasajanja poskusnih nasadov z izbranimi vrstami, analizirati in izpopolniti mrežo gozdnih semenskih objektov ter razviti konkretne uporabne protokole za semenarsko in drevesničarsko prakso, analizirati lastnosti lesa in tržnega potenciala TDV v Sloveniji ter predlagati konkretne ukrepe za njegovo izboljšanje in, - izobraževati in
informirati lastnike gozdov, gozdarsko stroko, lesnopredelovalno industrijo in širšo javnost o pereči temi, o kateri je (pre)malo znanega.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0052 - CRP18 Presoja uspešnosti obnove gozdov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo pripomogel k ekološki in finančni učinkovitosti obnove gozdov s sadnjo. Cilji projekta so: oceniti uspešnost obnove gozdov s sadnjo
in setvijo pri razvoju slovenskih gozdov v zadnjih 25 letih (delež v celotni obnovi, uspeh obnove glede na vložena sredstva in materiale, vpliv na
doseganje gozdnogojitvenih ciljev); pripraviti metodologijo odločanja o obsegu obnove s sadnjo in setvijo v prihodnosti na ravni
gozdnogospodarskih načrtov, ločeno na t. i. redno obnovo in obnovo gozdov po velikopovršinskih ujmah glede na ustreznost drevesnih vrst in
vzgojno obliko sadik; izdelati podrobne kriterije in postopke ocenjevanja kakovosti sadik, primerjati zdravstveno stanje sadik in sejank z osebki
naravne obnove v gošči oziroma mladju na primerljivih rastiščih; določiti najpomembnejše škodljive organizme, ki v gozdovih povzročajo
poškodbe sadik in sejank ter pripraviti navodila za njihovo prepoznavanje; pripraviti katalog ukrepov za preprečevanje oz. zmanjšanje škod na
sadikah zaradi škodljivih organizmov, presoditi o ustreznosti obstoječih ukrepov za zaščito sadik, pripraviti podrobna navodila ravnanja s
sadikami v različnih fazah od drevesnice do sadnje, ter vzpostaviti sodelovanja med raziskovalci in laboratoriji za določitev nekaterih škodljivih
organizmov sadik in sejank drevja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.
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2330-18-0053 - CRP18 Vzroki in vplivi vetroloma
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo doprinesel k uspešnejši prognozi pojavljanja vetrolomov in učinkovitejšemu ukrepanju ob njihovem pojavljanju. Cilji projekta so: 1)
določiti fizikalne lastnosti tal v vetrolomu prizadetih in neprizadetih območij v času pred vetrolomom glede na vremenske in mikrorastiščne
razmere? 2) pripraviti model potencialne ogroženosti širšega območja jelovo-bukovih gozdov glede na možnost podobnih ekstremnih
vremenskih pojavov? 3) izdelati metodologijo spremljanja uspešnosti razvoja naravne obnove in obnove s sadnjo ter načine zaščite gozdnega
mladja? opredeliti učinkovitost zaščite pomlajevanja s pomočjo kemičnih in elektronskih odvračal s pomočjo popisov objednosti in
ekofiziološkega odziva mladja? 4) primerjati učinkovitost sanacije starejših poškodovanih površin in primerjava z objekti, ki jih je prizadel zadnji
vetrolom in 5) analizirati kakovostno in dimenzijsko strukturo gozdno-lesnih sortimentov glede na različne stopnje poškodovanosti in strukturo
gozdnih sestojev ter na različne deleže prevladujočih drevesnih vrst.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0054 - CRP18 Pregled in presoja modelov razvoja gozdov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo doprinesel k strateškim odločitvam glede želenega razvoja gozdov v Sloveniji in k zmanjševanju tveganj.Pomen modeliranja v
gozdarstvu je izjemno velik, ker so za gospodarjenje z gozdovi značilni dolgi proizvodni cikli in velika odvisnost njihovega razvoja od
gospodarjenja in drugih vplivnih (okoljskih) dejavnikov. Različni scenariji razvoja gozdov glede na različno ukrepanje so zato temeljna podlaga
za boljše odločanje in zmanjševanje tveganj pri gospodarjenju z gozdovi.Temeljni cilji projekta so: 1) pripraviti pregled in presojo modelov
razvoja gozdov, ki jih uporabljajo evropske države za potrebe poročanja na nacionalni ravni in mednarodne primerjave razvoja gozdov? 2)
pregledati značilnosti in zahteve tipov modelov razvoja gozdov za upravljanje gozdov na različnih načrtovalskih in prostorskih ravneh? 3)
presoditi uporabnost modelov razvoja gozdov za upravljanje gozdov v Sloveniji in razpoložljivost podatkovnih virov za modeliranje ter 4)
opredeliti zasnovo modeliranja razvoja gozdov v Sloveniji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0055 - CRP18 Spremljanja ulova smrekovih podlubnikov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo izboljšal odziv na obsežne sisteme namnožitve podlubnikov, saj bo optimiral spremljanje osmerozobega smrekovega lubadarja v
kontrolnih lovnih feormonskih pasteh. Cilji projekta so: 1. določiti kriterije, roke in postopke za določanje optimalnega števila kontrolnih
feromonskih pasti in lokacij njihove postavitve, 2. določiti kriterije in postopke za določanje optimalnega števila in lokacij kontrolnih nastav? 3.
primerjati učinkovitost feromonskih pripravkov oz. atraktantov različnih proizvajalcev, 4. primerjati učinkovitost ulova osmerozobega
smrekovega lubadarja med različnimi tipi pasti z enakim atraktantom, 5. primerjati ulov osmerozobega smrekovega lubadarja in dodatnega ulova,
s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja, 6. izdelati javno dostopne računalniške aplikacije za načrtovanje števila in lokacij
kontrolnih pasti in kontrolnih nastav, 7. izdelati publikacijo za osveščanje lastnikov gozdov o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo smrekovi
podlubniki ter o pomenu pravilnega polaganja kontrolnih nastav kot sestavnemu delu integralnega varstva gozdov pred podlubniki, 8.
organizirati delavnice za lastnike gozdov, 9. pregledati relevantne predpise s področja gozdarstva, presoditi o ustreznosti določil s področja
varstva gozdov pred podlubniki in predlagati možne izboljšave.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0056 - CRP18 Ukrep. ob izbruhih gozdu škod. organi.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo okrepil pripravljenost RS na morebitne izbruhe tujerodnih škodljivih organizmov in bo doprinesel k izboljšanju strategije varstva
gozdov in učinkovitosti preprečevanja škod in posledic zaradi izbruhov tujerodnih škodljivih organizmov. Cilji projekta: 1. Priprava strategije
varovanja zdravja gozdov in drevja v Sloveniji, ki bo vsebovala razloge za postavitev organizacijske strukture za izvajanje ukrepanja ob najdbah
tujerodnih škodljivih organizmov in zavezanost vseh vpletenih v uveljavitev strategije. 2. Priprava načrtov ukrepanja za modelne karantenske
škodljive organizme, ki bodo temeljili na strokovnih in znanstvenih podlagah. 3. Priprava operativne sheme ukrepanja ter baz podatkov in
izvajalcev, z namenom povečanja organizacijske in tehnične podpore za ukrepanje pri sanaciji izbruhov škodljivih organizmov. 4. Izdelava
komunikacijskih orodij za učinkovito ozaveščanje in informiranje: strategije za dolgoročno ozaveščanje o gozdu škodljivih organizmih in
protokoli za obveščanje ob najdbah tujerodnih škodljivih organizmov in ob izvajanju ukrepanja. 5. Priprava protokola za izvedbo simulacijskih
vaj in izvedba simulacijske vaje na teoretičnem primeru kot zaključna delavnica projekta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0057 - CRP18 Premostitev vrzeli v biogospodarstvu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen raziskave je (i) zagotovitev podatkovne podpore za boljše izkoriščanje priložnosti, ki jih prinaša prehod v biogospodarstvo ter (ii)
podpora nosilcem odločanja v institucijah, katerih aktivnosti določajo dinamiko in intenzivnost prehoda Slovenije v biogospodarstvo. Cilji so: (i)
pregledati kontekst in možnosti prehoda v biogospodarstvo, (ii) kvantitativna analiza virov biomase ter ocena vrzeli v trenutni bilanci rabi
biomase na podlagi zbranih podatkov o količini, sestavi in drugih relevantnih parametrih biomase iz različnih virov ter identifikacije kritičnih točk
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za učinkovitejše zapiranje snovnih in energijskih ciklov v celotnem krogotoku produktivne rabe biomase; (iii) identificirati možnosti povezovanja
akterjev v nove poslovne modele in nove verige vrednosti, (iv) pregledati organiziranost podpornega okolja s pripravo nabora ukrepov in
instrumentov za krepitev sistema biogospodarstva v Sloveniji, (v) izvajanje komunikacijskih aktivnosti (obojestranski pretok informacij med
raziskovalno skupino in ciljnimi skupinami javnosti ter sodelovanje v mednarodnih omrežjih).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

2330-18-0058 - CRP18 Divjad v nelovnih površinah
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt bo pripomogel k zmanjšanju konfliktnih situacij in škod, ki jih na nelovnih površinah povzroča divjad. Osnovni cilji projekta so: (1)
Identificirati in katalogizirati realne in zaznane probleme, ki jih divjad povzroča na nelovnih površinah v Sloveniji, (2) Pripraviti pregled
problematike, povezane s prisotnostjo in upravljanjem divjadi v urbanem okolju, in metod, ki jih za preprečevanje konfliktnih dogodkov med
divjadjo in ljudmi uporabljajo v urbanih območjih, na prometnicah ter drugih nelovnih površinah v tujini, (3) Ovrednotiti dejavnike, ki vplivajo na
verjetnost za nastanek trkov s prostoživečimi parkljarji na prometnicah, in analizirati učinkovitost odvračalnih ukrepov za zmanjšanje števila
trkov na cestah oz. za zmanjšanje zahajanja parkljaste divjadi na avtoceste. (4) Določiti nekatere biološke značilnosti in vplive izbranih vrst
divjadi v (sub)urbanem okolju v primerjavi s kmetijsko oz. gozdnato krajino. (5) Določiti meta-populacijske genetske strukture izbranih urbanih
populacij divjadi in njihove kontaktne cone s populacijami iz naravnega okolja. (6) Proučiti in praktično preizkusiti primernost izbranih načinov
odstranitve osebkov različnih vrst divjadi iz urbanih območij in z drugih nelovnih površin. (7) Preveriti odnos ljudi do pojavljanja različnih vrst
divjadi v urbanih območjih in družbeno sprejemljivost izbranih ukrepov za aktivno upravljanje populacij v teh območjih. (8) Informirati javnost in
oblikovati primerno družbeno okolje za aktivno upravljanje z divjadjo v urbanih območjih in na drugih nelovnih površinah. (9) Pripraviti
protokole za ravnanje v primeru potrebe po odstranitvi (10) Diseminirati rezultate h končnim uporabnikom.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Raziskovalni projekt v okviru NRP se je v letu 2019 izvajal v skladu s sprejetim programom dela projekta.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110101 - Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti potrebne za delovanje ministrstva. Sredstva podprograma so namenjena za izplačilo plač in stroškov dela,
zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje organa, vzpostavitev in vzdrževanje (vključno s posodabljanjem)
baz podatkov ter sektorsko specifične programske opreme, zagotavljanje javnosti dela ministrstva, predstavljanje slovenskega kmetijstva in
živilske industrije v Sloveniji in tujini, sodelovanje s slovenskimi zamejskimi organizacijami, stroške sodnih, upravnih ter drugih postopkov,
pripravo predpisov, delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, sodelovanje in financiranje Javne agencije RS za varstvo konkurence
(za izvajaje nadzora nad členi 61.f in 61.g Zakona o kmetijstvu), izvajanje pravne pomoči ribičem in druge aktivnosti, potrebne za delovanje
ožjega ministrstva. Pravna podlaga za delovanje so različni zakoni in podzakonski akti, med temi so:
- Zakon o državni upravi
- Zakon o delavcih v državnih organih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- zakoni o izvrševanju proračunov
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kritični infrastrukturi
- Zakon o medijih
- Zakon o obrambi
- Zakon o pravdnem postopku
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o tajnih podatkih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o Vladi Republike Slovenije
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)
- ...
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2330-15-0002 - Dejavnost in administracija ožjega MKGP
Opis ukrepa
Ukrep zajema plače, materialne stroške, informiranje in promocijo dejavnosti ministrstva, reševanje pritožb, izdelavo analiz in zakonodaje ter
prevode, delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ter druge aktivnosti povezane s podporno dejavnostjo in administracijo ožjega
ministrstva. Ukrep zajema tudi zagotavljanje osnovne podporne dejavnosti ministrstva v obliki servisiranja naprav potrebnih za delo,
zagotavljanje delovnih prostorov, skrb za informacijsko komunikacijsko tehnologijo in druge aktivnosti, vezane na nemoteno izvajanje
dejavnosti in administracije ministrstva.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

9.632.680,00

9.344.012,72

9.344.012,72

97,00

Neposredni učinki
C6615 - Informacijsko-komunikacijska podpora aktivnostim in postopkom ministrstva in vodenju
nekaterih registrov
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj zajema aktivnosti na področju informacijsko-komunikacijske podpore, potrebne za nemoteno izvajanje dela ožjega ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Informacijsko - komunikacijska podpora aktivnostim in postopkom ministrstva in vodenju nekaterih registrov vključuje zagotavljanje
kvalitetnega servisa informacijske podpore postopkom na MKGP, da lahko vsebinske notranje organizacijske enote svoje aktivnosti izvajajo čim
bolje in najbolj učinkovito, skrb za zmanjševanje tveganj ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Učinkovito in nemoteno izvajanje politike kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana je bil dosežen, saj do daljših izpadov informacijskega
sistema ni prihajalo. Vsi izpadi so bili odpravljeni v razumnem roku.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07915 Št. delovnih ur za odziv na kritične napake

I07963 Št. dni za odpravo kritičnih napak v delovanju

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
ura 2014

dan 2015

0,50

1,00

2015

0,50

2016

0,50

0,30

2017

0,50

0,50

2018

0,50

0,50

2019

0,50

0,50

2020

0,50

2021

0,50

2022

0,50

2015

1,00

2016

1,00

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07915 Št. delovnih ur za odziv na kritične napake"
Odzivni čas na kritične napake je v okviru pričakovanega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07963 Št. dni za odpravo kritičnih napak v delovanju"
Čas za odpravo kritičnih napak v delovanju je v okviru načrtovanega.

C6616 - Podporna dejavnost in administracija ožjega ministrstva
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj zajema aktivnosti, potrebne za nemoteno izvajanje dela ožjega ministrstva. Sredstva so namenjena za plačilo najemnin, obratovalnih
stroškov, izplačilo plač, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje organa, ter varuha odnosov v verigi
preskrbe s hrano, zagotavljanje javnosti dela ministrstva, predstavljanje slovenskega kmetijstva in živilske industrije v Sloveniji in tujini, stroške
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sodnih, upravnih ter drugih postopkov, pripravo predpisov in druge aktivnosti, potrebne za delovanje ožjega ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Podporna dejavnost in administracija ožjega ministrstva zajema različne aktivnosti, kot je kadrovska politika, zagotavljanje poslovnih prostorov,
nakup potrebnih sredstev (vozil, računalniške in programske opreme, pohištva, druge opreme, potrošnega materiala ipd.), priprava in sprejem
predpisov, odločanje o pritožbah, izvajanje javnih naročil, evidentiranje poslovnih dogodkov, izvajanje finančnih nalog (priprava in izvrševanje
proračuna, zaključni račun, ...), seznanjanje javnosti o delovanju ministrstva, zagotavljanje delovanja Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
ter številne druge aktivnosti, potrebne za delovanje organa.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Tekoče izvajanje aktivnosti v okviru podorne dejavnosti in administracije ministrstva je potrebno za dolgoročno uspešno doseganje
nadrejenega cilja, to je priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije. Aktivnosti zajemajo redne procese z namenom
zagotavljanja ustreznega okolja za delovanje vseh subjektov v resorju ministrstva, za kar je potrebno redno spremljanje stanja na trgih in
zakonodaje, identificiranje možnosti za spremembo zakonodaje in druge aktivnosti. Stalna naloga ministrstva je priprava učinkovite zakonodaje
ter njene učinkovite implementacije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I08058 Število obvestil zainteresirani javnosti

I08059 Število promocijskih dogodkov doma in v tujini

št

št

2015

2015

40,00

5,00

2016

40,00

304,00

2017

40,00

45,00

2018

40,00

48,00

2019

40,00

35,00

2020

40,00

2021

40,00

2022

0,00

2016

5,00

6,00

2017

6,00

13,00

2018

6,00

9,00

2019

5,00

12,00

2020

5,00

2021

5,00

2022

5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08058 Število obvestil zainteresirani javnosti"
Vrednost kazalnika se nanaša na število novinarskih konferenc in plačljivih objav v medijih, časopisih, TV in radijskih postajah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08059 Število promocijskih dogodkov doma in v tujini"
V letu 2019 smo se v tujini udeležili dveh mednarodnih dogodkov- mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Zeleni teden v Berlinu in sejma vina
in žganih pijač v Šanghaju na Kitajskem. V Sloveniji smo bili prisotni na petih dogodkih-sejmu AGRA v Gornji Radgoni, Narava zdravje,
Festivalu za tretje življenjsko obdobje , sejem Informativa in Kulturnem bazarju v Ljubljani. Skupaj z drugimi partnerji smo sodelovali še pri petih
dogodkih, kot so razstava Čar lesa v Ljubljani, čebelarskem kongresu Apimondia v Kanadi, predstavitvi slovenskih vinarjev v Kanadi in pri
dogodku Planet okusa v Parizu. Kot soorganizatorji smo bili vključeni tudi pri projektu druge obeležitve svetovnega dne čebel in konference
Agrobiznis s časnikom Finance.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08059

MKGP se udeležuje različnih promocijskih dogodkov, kot so kmetijsko živilski sejmi, razstave ipd. doma in v tujini, na katerih informiramo
obiskovalce o pomenu doma pridelane hrane.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-3

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZMed

Zakon o medijih (ZMed)

ZObr

Zakon o obrambi (ZObr)

ZPVPJN

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

ZR

Zakon o računovodstvu (ZR)

ZSPDSLS

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
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ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

ZVOP-1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZVZD-1

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

2330-15-0004 - Podpora delovanju Varuha
Opis ukrepa
Sodelovanje pri urejanju razmer v verigi preskrbe s hrano.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

60.000,00

17.771,03

17.771,03

29,61

Neposredni učinki
C6625 - Prispevek k ureditvi odnosov v verigi preskrbe s hrano
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Prispevek varuha odnosov v verigi s prehrano bo ureditev odnosov v verigi preskrbe s hrano. Namen je izboljšati odnose v verigi preskrbe s
hrano, pri čemer bo potrebno najprej zagotoviti, da se razmere stabilizirajo (ne poslabšujejo).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano pri svojem delu predvsem opozarja na napake in nepravilnosti. Deluje s pomočjo mediacije in grožnje
objave v medijih kar v veliki večini kršitev zadostuje. pri svojem delu sodeluje tudi z Javno agencijo RS za varstvo konkurence, ki deluje kot
nadzorni organ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Varuh odnosov v verigi prispeva k ureditvi razmer predvsem pri odpravi nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano predvsem v
poslovnih odnosih med večjimi kupci in manjšimi dobavitelji, kjer je veliko možnosti za uvedbo nepoštenih poslovnih praks.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07960 Število obravnavanih primerov nepravilnosti v verigi
preskrbe s hrano

IZH.
LETO

št.
2015
primerov

IZH.
VREDNOST

LETO

5,00

2015 5,00

5,00

2016 5,00

5,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

5,00

2019 5,00

5,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 5,00
2021 5,00
2022 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07960 Število obravnavanih primerov nepravilnosti v
verigi preskrbe s hrano"
Določene sume nedovoljenih ravnanj in nepoštenih praks ja varuh v letu 2019 odpravil sam, čeprav nima nobenih posebnih pristojnosti. Vpliv
varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je predvsem preventiven, saj se je število novih poskusov uvajanja domnevno nepoštenih praks v
zadnjem letu zmanjšalo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07960

Varuh spremlja nepravilnosti v poslovnih odnosih v verigi preskrbe s hrano. Nepravilnosti odpravlja na neformalen način z mediacijo in dogovori med
poslovnimi subjekti.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
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2330-15-S001 - Delovanje MKGP
Opis skupine projektov
Skupina projektov zajema investicijske izdatke za delovanje organa ter varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kot so nakup vozil,
pisarniškega pohištva, investicije v sektorsko specifično programsko opremo in druge aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem osnovnih sredstev,
vezanih na nemoteno izvajanje dejavnosti in administracije ministrstva.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

212.923,00

146.429,47

146.429,47

68,77

Neposredni učinki
C6618 - Opremljenost ministrstva z osnovnimi sredstvi
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Pravice porabe, načrtovana na proračunskih postavkah v okviru skupine projektov, so namenjene za nakup osnovnih sredstev, obnov ali
investicijskega vzdrževanja za zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje ožjega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), kar vključuje tudi nakup računalniške in programske opreme ter druge aktivnosti, vezane na ravnanje z
osnovnimi sredstvi v pristojnosti MKGP. V okvir projekta sodi tudi zagotavljanje osnovnih sredstev za delo Varuha odnosov v verigi preskrbe s
hrano, za katerega mora pogoje dela zagotavljati ožje MKGP. Cilj je zagotovitev potrebne opremljenosti MKGP z osnovnimi sredstvi za nemoteno
delovanje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Opremljenost ministrstva z osnovnimi sredstvi zajema nakup potrebnih osnovnih sredstev (vozil, računalniške in programske opreme, pohištva
ter druge opreme), potrebne za zagotovitev delovanja ožjega ministrstva. Z izvedenimi nakupi smo sledili namenu po zagotovitvi potrebne in
delujoče opreme za nemoteno delo organa.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Za pripravo učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije je en od osnovnih pogojev ustrezna opremljenost ministrstva z
osnovnimi sredstvi. Z izvajanjem nakupov je ministrstvo zagotovilo zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev ter potrebne nadgradnje na način,
da ni bil oviran proces priprave in implementacije zakonodaje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07917 Realizacija programa opremljenosti in investicij

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2015

80,00

2015

80,00

94,80

2016

80,00

56,00

2017

80,00

166,00

2018

80,00

23,20

2019

80,00

68,80

2020

80,00

2021

80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07917 Realizacija programa opremljenosti in investicij"
V letu 2019 je znašala sprejeta vrednost načrtovanega opremljanja ožjega ministrstva v višini 212.923 eur (NRP 2330-15-0001 in 2330-19-0005).
Realizacija je znašala 146.429,47 eur oziroma 68,8 % načrtovanega. Izveden je bil nakup štirih vozil v vrednosti 98.534,03 eur, nakup pisarniškega
pohištva in stolov v višini 32.844,84 eur, nakup mobilnih telefonov, fotoaparatov ter druge elektronske opreme v višini 10.265,52 eur in nakup
licenčne oz. nelicenčne programske opreme v višini 4.785,08 eur. Do nižje realizacije od načrtovane je večinoma prišlo, ker je bila realizacija
načrtovane prenova informacijskega sistema InfoRib in vzpostavitev programske rešitve za elektronsko potrjevanje gradiva prestavljena v leto
2020. Z izvedenimi nakupi je ministrstvo doseglo potrebno opremljenost za nemoteno delo državnega organa.

Obrazložitev projektov
2330-15-0001 - Investicije in inv.vzdrževanje MKGP-ožje 2015-2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Pravice porabe, načrtovana na proračunskih postavkah v okviru projekta, so namenjena za nakup osnovnih sredstev, obnov ali investicijskega
vzdrževanja za zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje ožjega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: MKGP) ter Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kar vključuje tudi nakup računalniške in programske opreme ter druge
aktivnosti, vezane na ravnanje z osnovnimi sredstvi. Cilj projekta je zagotovitev osnovnih sredstev z namenom doseganja nemotenega
delovanja ožjega MKGP na področjih, ki jih pokriva.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 zaključen. V letu 2019 so na projektu evidentirana izplačila v višini 30.849,02 eur (60,4 % sprejete vrednosti). Izveden je
bil nakup službenega vozila v višini 24.395,51 eur, pisarniških stolov in pohištva v višini 5.425,34 eur ter elektronske opreme v višini 1.028,17 eur.

2330-19-0005 - Investicije in invest. vzdrževanje MKGP 2019-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je pravočasno zagotavljanje osnovnih sredstev za doseganje nemotenega delovanja ožjega MKGP na področjih, ki jih pokriva.
Zagotovitev ustrezne opremljenosti ožjega MKGP se odraža na samem delu javnih uslužbencev, saj delujoča in ustrezna oprema (tako fizična kot
programska) ne moti delovnega procesa zaposlenih, posledično se delo opravlja boljše (kar se odraža tako na kvaliteti rezultatov procesa dela in
obsegu le-teh, saj se delo lahko opravlja hitreje). Pravice porabe, načrtovana na proračunskih postavkah v okviru projekta, so namenjena za
nakup osnovnih sredstev, obnov ali investicijskega vzdrževanja za zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje ožjega
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), kar vključuje tudi nakup računalniške in programske opreme ter
druge aktivnosti, vezane na ravnanje z osnovnimi sredstvi v pristojnosti MKGP. V okvir projekta sodi tudi zagotavljanje osnovnih sredstev za
delo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, za katerega mora pogoje dela zagotavljati ožje MKGP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so na projektu evidentirana izplačila v višini 115.580,45 eur (71,4 % sprejete vrednosti). Izveden je bil nakup treh službenih vozil v
višini 74.138,52 eur, pisarniških stolov in pohištva v višini 27.419,50 eur, elektronske opreme (mobilni telefoni, fotoaparati, ...) v višini 9.237,35 eur
ter nakup licenčne oz. nelicenčne programske opreme v višini 4.785,08 eur. Do nižje realizacije od načrtovane je večinoma prišlo, ker je bila
realizacija načrtovane prenova informacijskega sistema InfoRib in vzpostavitev programske rešitve za elektronsko potrjevanje gradiva
prestavljena v leto 2020. Z izvedenimi nakupi je ministrstvo doseglo potrebno opremljenost za nemoteno delo državnega organa.

2330-17-0004 - Sodelovanje z organizacijami v zamejstvu
Opis ukrepa
Republika Slovenija je s sprejetjem Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ( Ur.l. RS, št. 43/06) pravno uredila
odnose Slovenije s Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja ter s tem zakonom določila pristojnosti, ki jih imajo na tem področju organi Republike
Slovenije. V skladu z 41. členom Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur.l. RS, št. 43/06) je ena izmed prioritet
Republike Slovenije poglobitev sodelovanja z gospodarskimi, kmetijskimi in ostalimi organiziranimi strukturami Slovencev v zamejstvu. V
Državnem zboru Republike Slovenije je bila sprejeta Resolucija o položaju avtohtonih slovenskim manjšin v sosednjih državah (Ur. l. RS, št.
35/96), ki priporoča sodelovanje s slovenskimi manjšinami v zamejstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato financira
programe dela kmetijskih organizacij slovenskih zamejcev v sosednjih državah. V okviru ukrepa so planirana izplačila v obdobju 2017do 2021.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

225.000,00

218.437,74

218.437,74

97,08

Neposredni učinki
C5918 - Prenos znanja in dobre prakse
Prispeva k rezultatu: C7085 - Spodbujanje trajnostnega lokalnega razvoja
Opis neposrednega učinka
Prenos znanja in dobre prakse iz zamejstva sosednih držav (Italija, Avstrija) v Slovenijo, izobraževanje slovenskih zamejskih kmetijskih struktur v
Porabju na Madžarskem in Hrvaškem.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Glavni namen tega projekta je ohranjanje slovenskih kmetij v zamejstvu v vseh štirih sosednjih državah. S tem pa ohranjanje zemlje v slovenskih
rokah, kar daje zagotovilo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Kmetijske dejavnosti v obmejnih področjih bistveno prispevajo k ohranjanju poseljenosti v obmejnih regijah ter možnostih za splošni razvoj
prebivalstva na podeželju. Temeljna značilnost je tudi čezmejno sodelovanje pri posameznih razvojnih projektih v navezavi z matično državo
Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06217 Uresničevanje letnih delovnih programov in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2012 4,00

4,00

2013 4,00

4,00

2014 4,00

4,00

2015 4,00

4,00

2016 4,00

4,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR
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2019 4,00

4,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 4,00
I06219 Število izvedenih strokovnih srečanj

Število 2009

10,00

2012 12,00

12,00

2013 12,00

12,00

2014 12,00

12,00

2015 12,00

43,00

2016 12,00

12,00

2017 12,00

12,00

2018 12,00

12,00

2019 12,00

12,00

2020 12,00
2021 12,00
2022 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06217 Uresničevanje letnih delovnih programov in
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti"
V letu 2019 so bili izpolnjeni vsi projekti v skladu z zastavljenimi programi s slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami v Italiji, Avstriji, na
Madžarskem in na Hrvaškem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06219 Število izvedenih strokovnih srečanj"
V skladu z zastavljenimi cilji so bila izvedena vsa strokovna srečanja v vseh štirih zamejstvih v sosednjih državah. Tako strokovna srečanja kot
izvedbe posameznih praks so bile namenjene slovenskim zamejskim kmetijskim strukturam, v primeru Italije pa tudi slovenskim kmetom
dvolastnikom. Še posebno lahko izpostavimo izvedbo delovnih praks slovenskih dijakov na avstrijskem Koroškem.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06217 Zamejske organizacije pripravijo letne programe delovanja, ki jih potrjuje in financira MKGP.
I06219 Strokovna srečanja za krepitev sodelovanja s poudarkom na vključevanju stanovskih organizacij in kmetov v skupne načrte razvoja obmejnih regij.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZORSSZNM

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)

2330-19-0006 - Delovanje AVK po Zakonu o kmetijstvu
Opis ukrepa
V letu 2018 sta bila v Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1, Ur.l. RS, št. 22/18), v sklopu V.a Veriga preskrbe s hrano, spremenjena člena: 61.f
(nedovoljena ravnanja) in 61.g. (pisnost pogodb). Temeljni cilj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu je bila omenjena
dopolnitev vsebin dopolnjena z namenom izboljšanja odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer zaradi neenakomerne pogajalske moči med
deležniki prihaja do nepoštenih praks vzdolž celotne verige. V 7. odstavku 172. členu ZKme-1 je opredeljeno, da nadzor nad izvajanjem
omenjenih dveh členov, torej nedovoljenih ravnanj in pisnostjo pogodb v verigi preskrbe s hrano, opravlja Javna agencija Republike Slovenije
za varstvo konkurence (v nadaljevanju AVK). Prav tako ima AVK funkcijo prekrškovnega organa, ki odloča o prekrških zaradi kršitve 61.f člena
ZKme-1. ZKme-1 se bo v tem delu izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje omejevanja konkurence.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

90.000,00

12.989,98

12.989,98

14,43

Neposredni učinki
C7596 - Odprava nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Agencija za varstvo konkurence (AVK) bo v skladu z 61.g členom Zakona o kmetijstvu odločala kot prekrškovni organ o prekrških zaradi kršitve
61. f člena tega zakona. V skladu z navedenim bo AVK opravljala analize in sektorske preiskave v verigi preskrbe s hrano.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Javna Agencija RS za varstvo konkurence deluje v skladu z Zakonom o kmetijstvu kot nadzorni organ. V ta namen sta bila konec leta 2019
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zaposlena dva javna uslužbenca, ki sta šele začela z delom . Agencija bo prispeval predvsem k odpravi nedovoljenih ravnanj. Pri svojem delu bo
uporabljala ankete preiskave ki jih izvede na podlagi lastne pobude ali na podlagi prijave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Javna agencija RS za varstvo konkurence je v letu 2019 prispevala k odpravi nedovoljenih ravnanj, ki so vezana predvsem na
nespoštovanje plačilnih rokov. Na podlagi rezultatov ankete bo v letu 2020 Agencija izvajala nadaljnje preiskave.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I10261 Število opravljenih preiskav v verigi preskrbe s hrano

#NA 2019

1,00

2019 1,00

1,00

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10261 Število opravljenih preiskav v verigi preskrbe s
hrano"
Javna agencija RS za varstvo konkurence je v letu 2019 izvedla anketo med trgovskimi podjetji s katero je pridobila osnovne informacije vezane
predvsem na nedovoljena ravnanja iz preteklih let, ki so bila vezna predvsem na kršitev plačilnih rokov. Na podlagi rezultatov ankete bo v letu
2020 izvajala nadaljnje preiskave.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110201 - Prilagajanje podnebnim spremembam

2330-13-S001 - Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu
Opis skupine projektov
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta Prilagajanje podnebnim spremembam so sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva in letalska obramba proti toči.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.157.246,00

4.953.941,28

4.953.941,28

119,16

Neposredni učinki
C5848 - Obseg zavarovane kmetijske proizvodnje
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bilo za sofinanciranje zavarovalnih premij izplačanih 4.742.127,02 EUR. Stopnja sofinanciranja se je glede na leto 2018 dvignila na
50 % za posevke, nasade in plodove ter zavarovanje živali na 30 %. To je imelo za posledico preseganje planirane vrednosti zavarovanih
kmetijskih površin za 16% in število zavarovanih živali za 45%.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Povečanje odstotka sofinanciranja je kmete vzpodbudilo k večji zavarovanosti kmetijskih površin,ter povečanje odstotka zavarovanosti živali.
Prav tako, je k povečanemu odstotku zavarovanih površin, pripomoglo tudi vremensko dogajanje v preteklih letih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06043 Št. hektarjev zavarovanih kmetijskih površin

VIR ME
ha

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
2009

73.546,00

2012 45.000,00

50.000,00

2013 40.000,00

47.000,00

2014 50.000,00

40.000,00

2015 40.000,00

30.000,00

2016 40.000,00

42.000,00
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2017 40.000,00

38.600,00

2018 42.000,00

45.448,00

2019 44.000,00

50.958,00

2020 46.000,00
2021 48.000,00
I06283 Št. zavarovanih živali na kmetijskih gospodarstvih

Število 2009

169.549,00

2012 173.140,00

180.000,00

2013 173.140,00

160.000,00

2014 160.000,00

50.000,00

2015 65.000,00

50.000,00

2016 65.000,00

90.470,00

2017 55.000,00

75.000,00

2018 65.000,00

75.084,00

2019 65.000,00

94.323,00

2020 65.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06043 Št. hektarjev zavarovanih kmetijskih površin"
Dosežena vrednost v letu 2019 je ocenjena glede na leto 2018. Dosežena vrednost zavarovanih kmetijskih površin je presegla načrtovano
vrednost. Razlog za občuten dvig zavarovanih kmetijskih površin je mogoče povezati predvsem z dvigom sofinanciranja zavarovalnih premij ter
neugodnimi vremenskimi razmerami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06283 Št. zavarovanih živali na kmetijskih gospodarstvih"
Planirana vrednost je bila presežena, kar se odraža skozi konstantno stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06043

Št. hektarjev zavarovanih kmetijskih površin

I06283

Št. zavarovanih živali na kmetijskih gospodarstvih

C5854 - Ugotovitev uspešnosti letalske obrambe pred točo v SV Sloveniji
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Iz poročila o opravljenih aktivnostih, ki ga je pripravil izvajalec letalske obrambe pred točo izhaja, da je bilo v letu 2019 v času izvajanja obrambe
pred točo med 27. 4. do 15. 9. 2019, 19 dni možnosti za pojav toče. v tem času, so letala 29 krat posipala točonosne oblake, v dveh primerih, pa je
prišlo do škod po toči na tleh. Uspešnost obrambe pred točo, je bila v letu 2019 tako 89,5 %.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Po mnenju izvajalca obrambe pred točo, so škode po toče zaradi aktivne obrambe pred točo z letali manjše. V letu 2019, je dvakrat prišlo do
neobvadljivih situacij, ki jih ni bilo mogoče preprečiti in so imele poleg škode zaradi neurja, tudi škode po toči.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06046 Primerjava števila akcij posipavanja točonosnih oblakov in števila dni s
točo na SV Slovenije

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2009

91,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

83,33

2017 100,00

88,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

89,50

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06046 Primerjava števila akcij posipavanja točonosnih
oblakov in števila dni s točo na SV Slovenije"
v letu 2019 se je obramba pred točo izvajala od 27.4 do 15.9.2019. Opravljenih je bilo 29 poletov, od katerih je bilo 19 dni s pogoji za pojav toče. V
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dveh primerih pa je prišlo do škode po toči na tleh.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06046

Primerjava števila akcij posipavanja točonosnih oblakov in števila dni s točo na SV Slovenije

C5856 - Zmanjšati tveganja in škode zaradi škodljivih učinkov podnebnih sprememb
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 smo v okviru programa Podnebne spremembe izvedli javni naročili in sicer ''
Vzorčenja v tleh in v lesnih ostankih iz trajnih nasadov za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019'' in ''Analiza uporabe njiv za
potrebe ocena zalog ogljika''.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 smo v okviru programa Podnebne spremembe izvedli javni naročili in sicer ''
Vzorčenja v tleh in v lesnih ostankih iz trajnih nasadov za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019'' in ''Analiza uporabe njiv za
potrebe ocena zalog ogljika''.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08344 Vzpostavljen sistem za zbiranje podatkov in poročanje za namene LULUCF
(letno poročilo EU Komisiji)

IZH.
LETO

%
2014
realizacije

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
1,00

2015 15,00
2016 30,00

14,00

2017 45,00

45,00

2018 60,00

55,00

2019 80,00

65,00

2020 100,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08344 Vzpostavljen sistem za zbiranje podatkov in
poročanje za namene LULUCF (letno poročilo EU Komisiji)"
Z javnimi naročili smo vzorčili 72 merilnih mest in opravili 1.233 anket o načinu kmetovanja na njivah, kar predstavlja v letu 2019, 65% dosežne
vrednosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08344

Vzpostavljen sistem za zbiranje podatkov in poročanje za namene LULUCF (letno poročilo EU Komisiji)

Obrazložitev projektov
2311-09-3006 - Prilagajanje podnebnim spremembam
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta Prilagajanje podnebnim spremembam so sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva in letalska obramba proti toči.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Podatkov za leto 2019 še nimamo, stopnja sofinanciranja pa se je glede na leto 2018 dvignila na 50 % za posevke, nasade in plodove ter
zavarovanje živali na 30 %. v letu 2018 je bilo zavarovanih 50.958 ha kmetijskih zemljišč ter 94.323 živali. To je imelo za posledico preseganje
planirane vrednosti zavarovanih kmetijskih površin za 16% in število zavarovanih živali za 45%.
Izvajanje obrambe pred točo v letu 2019 potekalo od 27. 4. do 15. 9. 2019. V tem času so letala 29 krat (v 19. dneh) posipala točonosne obleke. V
letu 2019, je v dveh primerih prišlo do škod po toči na tleh. Uspešnost obrambe pred točo je bila tako v letu 2019 tako 89,5%.
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2330-16-0021 - Priprava sistema za obračun emisij v sekt. LULUCF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru prehoda na konkurenčno nizko ogljično gospodarstvo do leta 2050 bo potrebno rabo zemljišč obravnavati celostno. Rabo zemljišč,
spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (Land Use, Land Use Change and Forestry oz. kratica LULUCF) bo potrebno obravnavati v okviru
podnebne politike Evropske unije. Na podlagi Sklepa št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o pravilih za
obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in
gozdarstvom ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi (v nadaljnjem besedilu Sklep 529/2013/EU) so določena: pravila za
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za emisije in ponore toplogrednih plinov, način poročanja na ravni EU ter ? obveznosti članic pri
zagotavljanju informacij o svojih ukrepih za LULUCF. Za posamezno obračunsko obdobje morajo države članice pripraviti in voditi obračune
emisij ali ponorov po naslednjih kategorijah glede na Sklep 529/2013/EU: - 3(1) Pogozdovanje, krčitve gozdov, gospodarjenje z gozdovi; - 3(2)
Gospodarjenje s polji in gospodarjenje s pašniki; - 3(3) Osuševanje in ponovna vzpostavitev mokrišč. Za vsako obračunsko obdobje, določeno
v Sklepu št. 529/2013/EU, morajo države članice pripraviti in voditi obračune, ki natančno odražajo vse emisije in odvzeme, ki izhajajo iz
dejavnosti na njihovem ozemlju, do 15. marca vsako leto pa morajo poročati o vzpostavljenih sistemih za oceno emisij in ponorov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 smo vzorčili na 72 merilnih mest in opravili 1.233 anket o načinu kmetovanja na njivah, kar predstavlja v letu 2019, 65% dosežne
vrednosti. Z aktivnostmi ugotavljamo zalogo ogljika na področju kmetijstva.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110203 - Strokovne naloge in svetovanje v kmetijstvu
Opis podprograma
Na področju živinoreje se zagotavlja izvajanje strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov za posamezne vrste in pasme domačih živali, ki so
vključeni v skupni temeljni rejski program in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Strokovne naloge v živinoreji omogočajo
kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev
za razvoj posameznih panog v živinoreji. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z odstotkom opravljenih nalog iz potrjenih programov dela
javne službe strokovnih nalog v živinoreji.
V okviru javne svetovalne službe v čebelarstvu so se v skladu s koncesijsko pogodbo in letnim programom dela izvedle naloge specialističnega
svetovanja, usposabljanja učencev v okviru čebelarskih krožkov, osnovnega terenskega svetovanja s terenskimi svetovalci, priprava
promocijskih projektov, priprava in izdaja promocijskih gradiv ter gradiv za usposabljanje ter tehnične naloge oz. administracija.
Na področju ohranjanja genskih virov v kmetijstvu se izvajata programa ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu v okviru genskih bank in
sicer za zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih rastlin in
pasmami živali, ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih ter razmnoževanje in trajnostno rabo
genskega materiala. Programa se izvajata kot javni službi nalog rastlinske genske banke in nalog genske banke v živinoreji. Doseganje
zastavljenih ciljev se meri s številom shranjenih akcesij rastlinskih genskih virov in številom ohranjenih avtohtonih pasem domačih živali.

2311-11-0048 - Izvajanje rejskih programov
Opis ukrepa
Z ukrepom se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega napredka pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je
eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Cilj ukrepa je zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje
proizvodnih lastnosti v živinoreji za izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitvi biotske raznovrstnosti, zagotavljanje
zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje
boljše kakovost živinorejskih proizvodov, oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

6.991.208,11

6.987.322,15

6.987.322,15

99,94

Neposredni učinki
C0533 - Izvajanje rejskih programov
Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje proizvodnih lastnosti v živinoreji za izboljševanje genetskega napredka
domačih živalih, ohranitvi biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih
živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje boljše kakovost živinorejskih proizvodov, oziroma višje kakovosti hrane za
potrošnika ter približevanje rejskim ciljem za posamezne vrste in pasme domačih živali, ki so določeni v potrjenih rejskih programih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zagotavlja se izvajanje potrjenih rejskih programov na področju govedoreje, reje drobnice, prašičereje, konjereje in čebelarstva, ki so vključeni v
skupni temeljni rejski program. Za izvajanje rejskih programov in doseganje postavljenih rejskih ciljev se opravljajo naslednje strokovne naloge:
selekcija, vodenje rodovniških knjig, ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih lastnosti, ocenjevanje plemenskih vrednosti, reprodukcija,
širjenje genetskega napredka, razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov, izvajanje skupnega temeljnega rejskega
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programa, ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih, spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu ter vodenje katastra
čebelje paše.
Strokovne naloge v živinoreji omogočajo kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah
domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Strokovne naloge so se izvajale pri petih različnih vrstah domačih živali in sicer na 34 različnih pasmah živali in štirih linijah hibridnih živali, ker je
pripomoglo k ohranitvi obstoječih živalskih genskih virov in biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I001080 Odstotek opravljenih nalog iz potrjenih programov dela javne
službe

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

100,00

2012 100,00

114,58

2013 100,00

106,20

2014 100,00

108,07

2015 100,00

111,34

2016 100,00

111,80

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 100,00

110,48

2018 100,00

106,83

2019 100,00

106,56

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001080 Odstotek opravljenih nalog iz potrjenih
programov dela javne službe"
V letu 2019 je bilo opravljenih 6,56% več nalog kot je bilo načrtovano v potrjenih programih dela javne službe. Postavljen cilj za leto 2019 je bil
presežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I001080

Kazalec prikazuje odstotek opravljenih nalog od vseh načrtovanih nalog v potrjenem programu dela.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZŽiv

Zakon o živinoreji (ZŽiv)

2311-11-0050 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu
Opis ukrepa
Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu v okviru genskih bank in sicer za zbiranje in evidentiranje avtohtonega
genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih rastlin in pasmami živali, ocenjevanje in vrednotenje
zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih ter razmnoževanje in trajnostno rabo genskega materiala. Programa perutnine in
kuncev se v letu 2019 preneseta iz strokovnih nalog v živinoreji v živinorejske genske vire.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

315.258,00

297.403,20

297.403,20

94,33

Neposredni učinki
C0535 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu
Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu v okviru genskih bank in sicer za zbiranje in evidentiranje avtohtonega
genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih rastlin in pasmami živali, ocenjevanje in vrednotenje
zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih ter razmnoževanje in trajnostno rabo genskega materiala. Cilj je ohranjanje in
trajnostna raba genskih virov v kmetijstvu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Naloge javne službe rastlinske genske banke se izvajajo v skladu z letnim programom dela. Št. akcesij v zbirkah se spreminja glede na število
novo pridobljenih akcesij in akcesij, ki jih je zaradi nekaljivosti ali drugih razlogov potrebno izločiti iz genske banke. Število akcesij v rastlinski
genski banki se je v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečalo za 52 akcesij.
Naloge genskih bank v živinoreji se izvajajo v skladu s sedemletnim in letnim programom. Najpomembnejši cilj programa je ohranjanje
avtohtonih pasem domačih živali, ki jih je 12.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ohranjanje rastlinskih genski virov ex situ, torej v rastlinski genski banki, je eden najpomembnejših in najbolj razvitih sistemov ohranjanja
biotske raznovrstnosti na ravni lokalnih sort in populacij kmetijskih rastlin z uporabo teh akcesij v selekciji in žlahtnjenju novih sort in raziskavah
ter z neposredno uporabo akcesij na kmetijah. Ohranjanje živalskih genskih virov ex situ je poleg in situ ohranjanja pomembno z vidika
ogroženosti avtohtonih pasem, tudi v primeru katastrof in bolezni, ki lahko ogrozijo obstoj pasme. Shranjen genski material se v tem primeru
lahko uporabi za oživitev oz. rekonstrukcijo pasme.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08165 Št. shranjenih akcesij rastlinskih genskih virov

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

2009

5.000,00

2016 6.000,00

5.345,00

2017 5.500,00

5.427,00

2018 5.500,00

5.437,00

2019 5.500,00

5.489,00

2020 5.500,00
2021 5.500,00
I09599 Število ohranjenih vrst avtohtonih pasem domačih
živali

št

2015

12,00

2016 12,00
2017 12,00

12,00

2018 12,00

12,00

2019 12,00

12,00

2020 12,00
2021 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08165 Št. shranjenih akcesij rastlinskih genskih virov"
Število akcesij v rastlinski genski banki se je v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečalo za 52 akcesij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09599 Število ohranjenih vrst avtohtonih pasem domačih
živali"
V sklopu naloge javne službe nalog genske banke v živinoreji se je v letu 2019 ohranjalo vseh 12 vrst avtohtonih pasem domačih živali.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Zbiranje, ohranjanje in trajnostna raba rastlinskih genskih virov oziroma akcesij kot strokovna naloga v skladu z Zakonom o kmetijstvu poteka v
skladu s programom. Št. akcesij v zbirkah se spreminja glede na število na novo pridobljenih akcesij in akcesij, ki jih je zaradi nekaljivosti ali drugih
I08165
razlogov potrebno izločiti iz genske banke. Strokovna naloga se je do leta 2013 financirala s postavke takratne Fitosanitarne uprave RS, potem pa so
bile dejavnosti prenesene na MKGP, izvajalci pa so ostali isti v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
I09599

Ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali je naloga Javne službe nalog genske banke v živinoreji. V Sloveniji ohranjamo 12 vrst avtohtonih pasem
domačih živali, katerih ocenjen stalež v mesecu decembru, 2015 je: cikasto govedo-3.784; lipicanski konj-1.250; posavski konj-1.700; slovenski
hladnokrvni konj-3.000;krškopoljski prašič-1.786; jezersko-solčavska ovca-17.000; bovška ovca-1.020;istrska pramenka-930;belokranjska pramenka3.300;drežniška koza-660;štajerska kokoš-1.700; število čebeljih družin-150.000.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZŽiv

Zakon o živinoreji (ZŽiv)

2311-11-0057 - Strategije in deklaracije EU in regi. sodelovanje
Opis ukrepa
Sodelovanje MKGP in zunanjih strokovnjakov v okviru mednarodnih organizacij (OECD, WTO) ter uresničevanje strategij in akcijskih načrtov
na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v za R Slovenijo prioritetnih regijah (Zahodni Balkan, Podonavska strategija, Sredozemska unija).
Sredstva bodo namenjena za plačilo organizacij posvetovanj in študijskih obiskov doma in v tujini (Z Balkan). Vsebine bodo povezane s
prenosom znanj in izkušenj s področja harmonizacije pravnega reda EU.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB
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PV

Proračunski viri

5.000,00

2.032,61

2.032,61

40,65

Neposredni učinki
C5964 - Sodelovanje Slovenije v strategijah in deklaracijah na EU in regionalni ravni
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Sodelovanje MKGP in zunanjih strokovnjakov v okviru mednarodnih organizacij ter uresničevanje strategij in akcijskih načrtov na področju
kmetijstva, gozdarstva in ribištva v za R Slovenijo prioritetnih regijah (Zahodni Balkan, Alpe, Podonavska strategija, Sredozemska unija).
Sredstva bodo namenjena za plačilo organizacij posvetovanj in študijskih obiskov doma in v tujini (Z Balkan).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na Ptuju ob robu mednarodnega kmetijsko
živilskega sejma z naslovom Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja. Na konferenci so bile predstavljene
tudi domače in mednarodne raziskovalne inštitucije, ki se ukvarjajo z inovativnim pristopom AKIS in učinkovitim prenosom znanja in inovacij v
prakso. Ministri, pristojni za kmetijstvo oziroma njihovi predstavniki so sprejeli skupno deklaracijo o pomenu znanja, inovacij in digitalizacije v
kmetijstvu in na podeželju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ministri, pristojni za kmetijstvo oziroma njihovi predstavniki, iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Cipra, Francije, Madžarske,
Kosova, Latvije, Severne Makedonije, Črne gore, Nizozemske, Poljske, Slovenije in Turčije, so se na pobudo Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije sestali na mednarodni ministrski konferenci z naslovom "Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za
napredek kmetijstva in podeželja", kjer so razpravljali o stanju, dejavnostih in ukrepih na tem področju. Prišli so do skupne izjave v kateri je
poudarjen pomen znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju kot ključno sredstvo za pomoč kmetom pri zagotavljanju
stabilnosti dohodka, dolgoročne zanesljive preskrbe s hrano, varstva okolja, obvladovanja podnebnih sprememb in krepitve socialnih in
ekonomskih struktur na podeželju. Da bi mlade kmete spodbudili k uspešnemu kmetovanju in iskanju priložnosti na podeželju, je potrebno
stabilizirati kmetijske dohodke in ustvarjati privlačne poslovne dejavnosti z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in tehnologije, izobraževanja
in novih proizvodnih tehnologij. Strinjali so se, da je spodbujanje inovativnih projektov in izvajanje teh rezultatov v praksi glavni cilji
učinkovitega sistema kmetijskega znanja in inovacij (AKIS), ki sledi sektorjem skupne kmetijske politike (SKP) in njihovi posodobitvi.
Ustvarjanje znanja in inovacij v kmetijstvu in na podeželju z evropskim partnerstvom za inovacije EIP-AGRI postaja glavno orodje politike in
pobuda za povezovanje in pospeševanje inovacij. Izrednega pomena je prav tako usklajevanje in izvajanje različnih politik kot so kohezijska,
socialna, pomorska, gospodarska, okoljska in kmetijska politika na regionalni, nacionalni ravni in ravni EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09172

Število dogodkov

VIR ME IZH. LETO
št.

2017

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2,00

2017

2,00

1,00

2018

2,00

1,00

2019

2,00

1,00

2020

2,00

2021

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09172 Število dogodkov"
Mednarodno sodelovanje strokovnjakov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s predstavniki ministrstev in strokovnimi
izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami na posvetu Znanost v praksi ob robu mednarodnega kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni. V
okviru posveta je šlo za prenos znanja in dobre prakse s področja inovativnih rešitev končnim uporabnikom za napredek kmetijstva in podeželja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZMRS

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

2311-11-S018 - FADN - Mreža rač. podatkov
Opis skupine projektov
Skupina projektov Mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (ang. Farm Accountancy Data Network – FADN) je namenjen
izvajanju sistema kmetijskega računovodstva, ki temelji na enotni metodologiji Evropske unije in se skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1217/2009 o
vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti izvaja v vseh
državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Število kmetij na katerih se izvaja FADN je za Slovenijo 908 in je določeno z evropskimi
predpisi. Načrt za izbor kmetij se pripravi vsako leto najkasneje do 31.10. za prihodnje leto. Izbrane kmetije vodijo knjigovodstvo po metodologiji
FADN na obrazcih, ki jih najkasneje do konca februarja tekočega leta za predhodno leto oddajo računovodski pisarni, ki na podlagi njih pripravi
poročilo poročevalske kmetije za dotično leto. Obračunsko leto je enako koledarskemu letu. Izplačila enega obračunskega leta se vršijo v treh
proračunskih letih.

Viri
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VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

258.158,00

215.618,15

215.618,15

83,52

Neposredni učinki
C5079 - Dosežena predpisana velikost vzorca kmetij FADN
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Doseganje števila kmetijskih gospodarstev v vzorcu FADN zahtevanih s strani EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Na podlagi EU predpisov se v državah članicah spremlja poslovanje kmetijskih gospodarstev na enoten in primerljiv način Mreža računovodskih
podatkov s kmetij - FADN. Za Slovenijo je določeno, da poroča o poslovanju 908 kmetijskih gospodarstev. Poročilo o poslovanju kmetijskih
gospodarstev se posreduje EK do konca leta za preteklo leto. V letu 2019 smo tako posredovali podatke o poslovanju kmetijskih gospodarstev
za leto 2018. Prejeli smo vse potrebne podatke s 905 kmetijskih gospodarstev, katerih podatke so računovodske pisarne vnesle v računalniški
program EK RICA1.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zbrani podatki so podlaga za oceno gospodarjenja na kmetijskih gospodarstvih in potrebne analize učinkov kmetijske politike kot je to določeno
z uredbo 1217/2009 (ES).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05675 Število ustrezno izdelanih poročil o dohodku in poslovanju
kmetijskih gospodarstev

IZH.
LETO

VIR

ME

MKGP,
računovodske
pisarne

Število 2009

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
821,00

2012 908,00

908,00

2013 908,00

1.143,00

2014 908,00

945,00

2015 908,00

945,00

2016 908,00

904,00

2017 908,00

932,00

2018 908,00

902,00

2019 908,00

905,00

2020 908,00
2021 908,00
2022 908,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05675 Število ustrezno izdelanih poročil o dohodku in
poslovanju kmetijskih gospodarstev"
V letu 2019 smo na EK posredovali poročilo o poslovanju kmetijskih gospodarstev za obračunsko leto 2018. Podpisanih je bilo 905 pogodbi, vse
zahtevane podatke pa so posredovala vsa kmetijska gospodarstva, ki so podpisala pogodbo, t.j. 905. Računovodski pisarni sta podatke vseh
905 kmetijskih gospodarstev uspešno obdelali in jih vnesli v program EU RICA1.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Uredba Sveta(ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju
I05675 kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji določa, da mora Slovenija poročati o poslovanju 908 kmetijskih gospodarstev (brez sankcij je dovoljen
določen odstop od zahtevanega števila poročil). Kazalnik prikazuje uspešnost doseganja določenega števila zahtevanih poročil.

Obrazložitev projektov
2330-16-0015 - Program FADN 2016 - 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike je za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij vzpostavljena mreža Unije za računovodske
podatke s kmetij. MKGP organizira in nadzira sistem zbiranja in obdelave računovodskih podatkov s kmetij v skladu z metodologijo, opredeljeno
z Uredbo Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju
kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L št. 340 z dne 17. 12. 2013, str. 1). V mrežo računovodskih podatkov je vključenih več subjektov,
med drugim računovodska pisarna, ki je bila izbrana na javnem razpisu in ji je bilo na podlagi 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12, ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) podeljeno javno pooblastilo za pet obračunskih let ter poročevalske kmetije.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 smo prejeli prvi del plačila s strani EK za obračunsko leto 2019 kot to določa uredba 1217/2008 (ES). Poleg tega smo izplačali
pogodbene obveznosti kmetijskim gospodarstvom, ki so sodelovala v vzorcu FADN za obračunsko leto 2018 in so izpolnila vse svoje
obveznosti glede posredovanja zahtevanih podatkov na računovodski pisarni. Na podlagi prejetih pojasnil je EK potrdila izplačilo standardnega
honorarja računovodski pisarni za obračunsko leto 2017. Na podlagi potrditve podatkov s strani EK smo lahko izplačali računovodski pisarni
tudi nadomestilo v skladu s 172. členom Zkme-1. Del sredstev je bil namenjen plačilu tiskanja ponudb za podpis pogodbe 2019 in plačilu storitev
tiskanja poročil, ki jih kmetijska gospodarstva prejmejo po obdelavi posredovanih podatkov.

2330-13-S014 - Svetovanje v kmetijstvu in reja lipicancev
Opis skupine projektov
Z izvajanjem projekta bo zagotovljeno nemoteno izvajanje svetovalnih storitev na tehnološkem in okoljevarstvenem področju opravljanja
kmetijske dejavnosti na podlagi letnega programa dela KGZS. Ohranjanje in obstoj črede lipicancev se z letom 2017 prenese na MGRT.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

103.741,00

103.741,00

103.741,00

100,00

Neposredni učinki
C0509 - Svetovanje v kmetijstvu
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Cilji ukrepa svetovanja v kmetijstvu so: večja usposobljenost za delo v kmetijstvu, zagotavljanje kmetijskega svetovanja kot javne službe na
območju Slovenije, dostopnost zainteresirane javnosti do svetovalnih storitev in uresničevanje nacionalnih ukrepov kmetijske politike in
ukrepov SKP v okviru javne službe kmetijskega svetovanja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilji ukrepa svetovanja v kmetijstvu so: večja usposobljenost za delo v kmetijstvu, zagotavljanje kmetijskega svetovanja kot javne službe na
območju Slovenije, dostopnost zainteresirane javnosti do svetovalnih storitev in uresničevanje nacionalnih ukrepov kmetijske politike in
ukrepov SKP v okviru javne službe kmetijskega svetovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ukrep se je izvajal na podlagi Zakona o kmetijstvu in Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in se nanaša na izvajanje javne službe
kmetijskega svetovanja. Z izvajanjem ukrepa je zagotovljeno nemoteno izvajanje svetovalnih storitev na tehnološkem in okoljevarstvenem
področju opravljanja kmetijske dejavnosti na podlagi letnega programa dela KGZS. Naloge so: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim
in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti; svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva;
svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike; svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij,
organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev; svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom
povezanih predpisov. Kmetijski svetovalci s svojim delom usposabljajo ljudi na podeželju, omogočajo pretok informacij ter prenos znanja in
znanstvenih dognanj iz strokovnih institucij v prakso. Prioritetne naloge so bile usmerjene v tehnološki napredek, vključevanje v verige in
povezovanje pridelovalcev, ekološko pridelavo in okolju prijazno pridelavo in izvajanje ukrepov SKP.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I001018 Število opravljenih svetovanj, ki so sestavni del zahtevka za
izplačilo

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

106.997,00

2012 107.000,00

107.000,00

2013 107.000,00

93.480,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2014 107.000,00

105.480,00

2015 107.000,00

116.250,00

2016 107.000,00

122.137,00

2017 107.000,00

122.000,00

2018 107.000,00

155.830,00

2019 107.000,00

159.137,00

2020 107.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001018 Število opravljenih svetovanj, ki so sestavni del
zahtevka za izplačilo"
Število nasvetov je bilo večje od planirane vrednosti, zaradi večjega interesa uporabnikov, ki so uveljavljali nacionalne ukrepe kmetijske politike
in ukrepe SKP.
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Obrazložitev projektov
2311-11-0024 - Svetovanje v kmetijstvu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljal se bo nakup potrebne opreme za izvajanje svetovalne službe v kmetijstvu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Z izvajanjem projekta je bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje svetovalnih storitev na tehnološkem in okoljevarstvenem področju opravljanja
kmetijske dejavnosti na podlagi letnega programa dela KGZS. Naloge so bile: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in
okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti; svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva;
svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike; svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij,
organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev; svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom
povezanih predpisov. Kmetijski svetovalci so s svojim delom usposabljali ljudi na podeželju, omogočali pretok informacij ter prenos znanja in
znanstvenih dognanj iz strokovnih institucij v prakso.

2330-15-S002 - Kratkoročna tehnična pomoč EU
Opis skupine projektov
Prenos znanj in izkušenj v sklopu tehnične pomoči iz evropskih programov in instrumentov vsem državam katerih cilj je približevanje ali članstvo
v EU.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.800,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C6822 - Kratkoročna tehnična pomoč
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Prenos znanj in izkušenj v sklopu tehnične pomoči iz evropskih programov in instrumentov vsem državam katerih cilj je približevanje ali članstvo
v EU, je ciljno usmerjena pomoč državam pri krepitvi administrativnega in institucionalnega sistema, kot nadaljnji korak v pripravah nacionalne
zakonodaje z zakonodajo EU. Evropska Komisija od leta 2014 v sklopu TAIEX dogodka povrne del stroškov, ki nastanejo pri izvedbi študijskih
obiskov držav upravičenk v državah članicah EU (nadomestilo za zasedenost ekspertov gostiteljice in delno nadomestilo stroškov v zvezi z
izvedbo obiska) in drugih oblik prenosa znanja. Država članica - gostiteljica študijskega obiska tako pridobi od TAIEX Službe za vsak dan
študijskega obiska sredstva v višini 250 evrov, ki se jih nameni za organizacijo in izvedbo študijskih obiskov držav upravičenk in delavnic v
okviru TAIEX. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodeluje v TAIEX projektnih aktivnosti kot gostitelj in izvajalec projekta. V
TAIEX projektih sodelujejo strokovnjaki iz slovenskih inštitucij, ki delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Kratkoročna tehnična pomoč preko instrumenta TAIEX v letu 2019 ni bila realizirana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodeluje
pri teh projektih kot gostitelj in izvajalec, vendar zaradi nezainteresiranosti držav upravičenk do te pomoči ni bilo potrebe po aktivnostih.
Aktivnosti so bile državam nudene preko drugih EU instrumentov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Potrebe po pomoči državam upravičenkam do pomoči Taiex, kratkoročne tehnične pomoči v letu 2019 ni bilo. Nudena pomoč je bila realizirana
preko drugih razpoložljivih instrumentov EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08446 Število študijskih obiskov držav upravičenk

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
št.

2015

4,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2015

4,00

2016

4,00

0,00

2017

4,00

1,00

2018

4,00

1,00

2019

4,00

0,00

2020

4,00

2021

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08446 Število študijskih obiskov držav upravičenk "
Prenos znanja in pomoč pri pripravi harmonizacije zakonodaje EU se je v državah upravičenkah izvedla v sklopu tekočih projektov tehnične
pomoči financirane iz drugih virov financiranja preko razpisanih EU instrumentov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
Evropska Komisija od leta 2014 v sklopu TAIEX dogodka povrne del stroškov, ki nastanejo pri izvedbi študijskih obiskov držav upravičenk v državah
I08446 članicah EU (nadomestilo za zasedenost ekspertov gostiteljice in delno nadomestilo stroškov v zvezi z izvedbo obiska) in drugih oblik prenosa znanja.
Država članica - gostiteljica študijskega obiska tako pridobi od TAIEX Službe za vsak dan študijskega obiska sredstva v višini 250 evrov.

Obrazložitev projektov
2330-15-0007 - Projekt TAIEX
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj TAIEX instrumenta tehnične pomoči je krepitev prenosa znanj in izkušenj držav članic EU državam prejemnicam pomoči iz naslova IPA II in
ENPI. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodeluje v TAIEX projektnih aktivnosti kot gostitelj in izvajalec projekta. V TAIEX
projektih lahko sodelujejo tudi strokovnjaki iz slovenskih inštitucij, ki delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva, prehrane in ribištva. Cilji
TAIEX tehnične pomoči so usklajeni s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in čim hitrejše približevanje in
vključevanje držav v EU. Slovenija kot polnopravna članica Evropske Unije je zavezana, da prispeva svoj delež v procesu širitve EU, s prenosom
znanj in njenih izkušenj pred/po pristopnega obdobja na uprave držav katerih cilj je približevanje ali članstvo v EU. V okviru projekta planiramo
tudi izvedbo drugih svetovanj in usposabljanj za vsebine EU zakonodaje za katere pričakujemo povračilo stroškov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Prenos znanja in pomoč pri pripravi harmonizacije zakonodaje EU se je v državah upravičenkah izvedla v sklopu tekočih projektov tehnične
pomoči financirane iz drugih razpoložljivih instrumentov EU.
Potrebe po pomoči državam upravičenkam do pomoči Taiex, kratkoročne tehnične pomoči v letu 2019 ni bilo.

2330-16-0002 - Podpora aktivnostim vezanih na GSO
Opis ukrepa
Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin predvideva ustanovitev strokovne komisije, ki bo za vsako novo
gensko spremenjeno rastlino podala mnenje. Zakon predvideva tudi dodatne strokovne študije, analize, ki bodo v pomoč komisiji in ministrstvu.
Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) predvideva obveznost vzpostavitev registra in
evidenc, katerih vodenje zahteve vzpostavitev sistema spremljanja prisotnosti GSO.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C6720 - Priprava strokovnih podlag za omejitev ali prepoved pridelave GSO rastlin
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Opis cilja Priprava strokovnih podlag za omejitev ali prepoved pridelave GSO rastlin
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 ni bila izvedena nobena strokovna podlaga.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 ni bila izvedena nobena strokovna podlaga.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08153 Število strokovnih podlag/analiz

IZH. LETO

analize 2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2016

5,00

1,00

2017

5,00

1,00

2018

5,00

0,00

2019

5,00

0,00

2020

5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08153 Število strokovnih podlag/analiz"
V letu 2019 ni bila izvedena nobena strokovna podlaga.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08153

Spremljamo število potrebnih analiz.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSGSROKR

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR)

2330-17-0006 - Izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja
Opis ukrepa
Z izvajanjem ukrepa bo zagotovljeno nemoteno izvajanje svetovalnih storitev na tehnološkem in okoljevarstvenem področju opravljanja
kmetijske dejavnosti na podlagi letnega programa dela KGZS. Naloge so: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim
področjem opravljanja kmetijske dejavnosti; svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva; svetovanje in pomoč
pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev;
svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Kmetijski svetovalci s svojim delom izobražujejo in usposabljajo ljudi
na podeželju, omogočajo pretok informacij ter prenos znanja in znanstvenih dognanj iz strokovnih institucij v prakso. Prioritetne naloge bodo
usmerjene v tehnološki napredek, vključevanje v verige in povezovanje pridelovalcev, ekološko pridelavo in okolju prijazno pridelavo in
izvajanje ukrepov SKP.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

9.001.260,00

9.001.260,00

9.001.260,00

100,00

Neposredni učinki
C7189 - Svetovanje v kmetijstvu
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Cilji ukrepa svetovanja v kmetijstvu so: večja usposobljenost za delo v kmetijstvu, zagotavljanje kmetijskega svetovanja kot javne službe na
območju Slovenije, dostopnost zainteresirane javnosti do svetovalnih storitev in uresničevanje nacionalnih ukrepov kmetijske politike in
ukrepov SKP v okviru javne službe kmetijskega svetovanja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ukrep se je izvajal na podlagi Zakona o kmetijstvu in Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in se nanaša na izvajanje javne službe
kmetijskega svetovanja. Z izvajanjem ukrepa je zagotovljeno nemoteno izvajanje svetovalnih storitev na tehnološkem in okoljevarstvenem
področju opravljanja kmetijske dejavnosti na podlagi letnega programa dela KGZS. Naloge so: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim
in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti; svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva;
svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike; svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij,
organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev; svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom
povezanih predpisov. Kmetijski svetovalci s svojim delom usposabljajo ljudi na podeželju, omogočajo pretok informacij ter prenos znanja in
znanstvenih dognanj iz strokovnih institucij v prakso. Prioritetne naloge so bile usmerjene v tehnološki napredek, vključevanje v verige in
povezovanje pridelovalcev, ekološko pridelavo in okolju prijazno pridelavo in izvajanje ukrepov SKP.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilji ukrepa svetovanja v kmetijstvu so: večanje usposobljenosti za delo v kmetijstvu, zagotavljanje pogojev za celovito delovanje javne službe
kmetijskega svetovanja, dostopnost zainteresirane javnosti do svetovalnih storitev in uresničevanje nacionalnih ukrepov kmetijske politike in
ukrepov SKP v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Javna kmetijska svetovalna služba na omenjene načine prispeva k ohranjanju
obsega kmetijskih zemljišč na OMD območjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09258 Število opravljenih svetovanj

VIR ME

IZH. LETO

število 2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

107.000,00

2017

107.000,00

117.481,00

2018

107.000,00

155.830,00

2019

107.000,00

159.137,00

2020

107.000,00

2021

107.000,00

2022

107.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09258 Število opravljenih svetovanj"
Število nasvetov je bilo večje od planirane vrednosti, zaradi večjega interesa uporabnikov, ki so uveljavljali nacionalne ukrepe kmetijske politike
in ukrepe SKP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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I09258

Kazalec prikazuje število opravljenih svtovanj nosilcem kmetijskih gospodarstev.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKGZ

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

2330-17-0008 - Javna svetovalna služba v čebelarstvu
Opis ukrepa
Izvajanje koncesije za javno svetovalno službo v čebelarstvu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

605.884,00

605.883,27

605.883,27

99,99

Neposredni učinki
C7196 - Seznanjanje javnosti o pomenu čebel
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Z izdajo promocijskega in učnega materiala se dosega boljšo ozaveščenost javnosti, ki se zaveda širokega pomena čebel.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Seznanjanje javnosti o pomenu čebel je potekalo na podlagi izdanih promocijskih in izobraževalnih tiskovin (Slovenski čebelar, zgibanke) ter s
strokovnimi prispevki v glasilih in medijih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izdajo promocijskega in učnega materiala na področju čebel in čebeljih proizvodov se pozitivno vpliva na ozaveščenost javnosti o pomenu
čebel za okolje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09265 Kontinuirana izdaja promocijskega, učnega materiala

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2017

12,00

2017 12,00

44,00

2018 12,00

144,00

2019 12,00

134,00

2020 12,00
2021 12,00
2022 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09265 Kontinuirana izdaja promocijskega, učnega
materiala"
Objavljenih je bilo 134 publikacij v glasilih in javnih medijih kar je več od načrtovanega, razlog je povečano število aktivnosti, ki se navezujejo na
svetovni dan čebel.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09265

Izdaja promocijskega, učnega materiala za usposabljanje čebelarjev.

C7198 - Usposabljanje čebelarjev za vzrejo kranjske čebele, osnovno odbiro, izboljšanje ekonomičnosti in
donosnosti čebelarske pridelave
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Z različnimi oblikami usposabljanja se dosega boljša organiziranost in poučenost čebelarjev, boljša uporaba tehnologij za pridelavo in predelavo
medu ter boljša ekonomičnost in donosnost čebelarske pridelave.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvedena so bila osnovna in obnovitvena usposabljanja s področja dobrih higienskih navad v čebelarstvu, usposabljanja s področja oskrbe
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čebeljih družin in dobre čebelarske prakse ter delavnice o pravilnem označevanju medu in tehnologiji pridelave medu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
K ohranitvi razmerja med različnimi vrstami kmetijskih površin prispeva boljša poučenost čebelarjev glede različnih čebelarskih praks ter
posledično donosnejše čebelarjenje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09266 Število čebelarjev v usposabljanju

IZH. LETO

število 2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2.000,00

2017

2.000,00

3.315,00

2018

2.000,00

3.315,00

2019

2.000,00

3.297,00

2020

2.000,00

2021

2.000,00

2022

2.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09266 Število čebelarjev v usposabljanju"
Organizirana so bila številna usposabljanja, komunikacija je tekla tudi do posameznih čebelarjev. Usposabljanj se čebelarji udeležujejo
prostovoljno. Čebelarji imajo večji interes zaradi sprememb v tehnologiji proizvodnje in pri trženju čebelarskih proizvodov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09266

Kazalec prikazuje število čebelarjev, ki so se udeležili različnih usposabljanj.

C7199 - Spodbujanje mladih za rejo čebel, organiziranje čebelarskih krožkov ter pomoč pri njihovem
delovanju
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Z organiziranjem krožkov se dosega zainteresiranost in poučenost mlade populacije za rejo čebel.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Spodbujanje mladih za rejo čebel in čebelarjenje se je dosegalo z organiziranjem čebelarskih krožkov v osnovnih in srednjih šolah.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
K ohranitvi razmerja med različnimi vrstami kmetijskih površin prispeva skrb za mlajše generacije bodočih čebelarjev, ki bodo skrbeli za razvoj
panoge v prihodnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09268 Število otrok v čebelarskih krožkih

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2017

1.500,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

1.500,00

2.325,00

2018

1.500,00

2.272,00

2019

1.500,00

2.432,00

2020

1.500,00

2021

1.500,00

2022

1.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09268 Število otrok v čebelarskih krožkih"
Zaradi velikega interesa je bilo v čebelarske krožke vključenih 2432 otrok.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09268

Kazalec prikazuje število otrok, ki so vključeni v čebelarske krožke.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

2330-17-0010 - Strokovne naloge s področja kmetijstva
Opis ukrepa
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V skladu z Zakonom o kmetijstvu se izvajajo javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju poljedelstva, vrtnarstva,
sadjarstva, vinogradništva in oljkarstva. Te naloge so selekcija, žlahtnjenje, introdukcija, tehnologija pridelave, zagotavljanje izhodiščnega
razmnoževalnega materiala, ekološka rajonizacija, ugotavljanje vrednosti kmetijskih rastlin za predelavo. V skladu z zakonom se izvaja tudi javna
služba nalog rastlinske genske banke za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo. V skladu z Zakonom o
vinu se izvajajo naloge: kontrola dozorelosti grozdja za vrhunsko vino, obdelava vzorcev grozdja z izotopskimi analizami, usposabljanje
pokuševalcev vina, spremljanje dozorevanja grozdja in pregled elaborata za vina PTP. V skladu z zakonom o kmetijstvu se je v letu 2018
ustanovila Slovenska čebelarska akademija, kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije, ki bo pripomogla k izboljšanju znanja in
tehnologij na področju čebelarstva v mednarodnem prostoru in na ta način tudi prispevala k reševanju globalnih problemov, odpravi revščine in
lakote v državah v razvoju. V okviru Slovenske čebelarske akademije se bo organiziralo neformalna izobraževanja na področju čebelarstva, ki
bodo prvenstveno namenjena tujim državljanom in ostali zainteresirani javnosti. Potekala bodo tudi izobraževanja učiteljev, mentorjev ter ostalih
izvajalcev izobraževanj, in sicer tako teoretični kot praktični tečaji, seminarji in delavnice. Izvajanje naloge spremljanje razvoja kmetijstva v
Sloveniji poteka z namenom priprave ustreznih strokovnih podlag in informacij za usmerjanje ukrepov tekoče kmetijske politike ter spremljanje
razvoja kmetijstva v tekočem letu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.620.005,00

2.605.537,30

2.605.537,30

99,44

Neposredni učinki
C5685 - Zagotavljanje izhodiščnega brezvirusnega in standardnega materiala za drevesničarje in
trsničarje, introdukcija sort in podlag
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Cilj je redna oskrba slovenskih drevesničarjev s cepiči za poletno in spomladansko cepljenje in sicer z domačim certificiranim (brezvirusnim)
izhodiščnim materialom (BV cepiči) ter standardno-CAC kategorijo cepičev. Za namen pridelave BV cepičev je postavljen tudi mrežnik, kjer so
posajene najbolj povpraševane sorte breskev in nektarin, sliv, marelic, ter za namen pridelave CAC cepičev je postavljen nov mrežnik. V centrih
poteka tudi spremljanje vegetativne rasti in generativnega razvoja sort in podlag v preizkušanju, kjer se sorte spremlja povprečno tri rodna leta,
podlage pa tudi do osem in več let, spremljajo se zunanje in notranje lastnosti plodov t.j. fizikalno-kemijske analize plodov posameznih sort,
ocenjevanje kakovosti plodov, ugotavljanje splošne ocene primernosti posamezne sorte. Za slovenske vinogradnike se izvajajo selekcijski
programi matičnega izhodiščnega materiala, ureja in oskrbuje se kolekcijske nasade novih klonov vinske trte (39 klonov) in matičnjaka, izvaja se
zdravstvena selekcija baznih matičnih trsov novih klonov in podlag, indeksiranje na trsne indikatorje, spremljanje klonov v kolekciji ter izvajanje
mikrovinifikacije. Poudarek je na klonski selekciji in to predvsem na naših avtohtonih vinskih sortah (Rebula, Malvazija, Pinela, Zelen, Refošk,
Žametovka, Modra frankinja, Kraljevina, itd.), ter nekaterih slovenskih podlag za vinsko trto (VI-M in 8-BČ). Skupni cilj je pridelati zdrav,
selekcioniran material za posaditev matičnih vinogradov, iz katerih se bo jemal zdrav brezvirusni material za nadaljnje razmnoževanje trsnih
cepljenk za potrebe naših vinogradnikov. Na področju oljkarstva se z izvajanjem selekcije in introdukcije odbira primerne sorte oljk za pridelavo
in ugotavlja ustrezne tehnologije razmnoževanja in pridelave oljk ter vrednost oljk za predelavo. V okviru ugotavljanja vrednosti oljk za
predelavo se spremlja dozorevanje oljk in kakovost oljčnega olja. Na osnovi teh nalog se s prenosom znanja usmerja tehnologija pridelave in
predelave oljk ter zagotavljanja potrošniku sledljiv in kakovostni proizvod. Cilj je dvig kakovosti oljčnega olja. Cilj se je zaključil z letom 2017.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj se je zaključil z letom 2017.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilje se je zaključil z letom 2017.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05721 Količina pridelanega sadilnega materiala

I07123 število pridelovalcev oljčnega olja ZOP

VIR ME
št

IZH. LETO IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2011

2012

550,00

453.792,00

2013

436.000,00

590.675,00

2014

436.000,00

510.185,00

2015

436.000,00

617.450,00

2016

436.000,00

614.910,00

2017

436.000,00

436.000,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

2013

75,00

66,00

2014

80,00

29,00

2015

70,00

32,00

2016

70,00

54,00

2017

70,00

48,00

2018

0,00

45,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

število 2012

550,00

72,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05721 Količina pridelanega sadilnega materiala"
Cilj se je zaključil z letom 2017.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07123 število pridelovalcev oljčnega olja ZOP"
Cilj se je zaključil pred letom 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05721 Spremljamo količino pridelanega sadilnega materiala.
I07123

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre je olje z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in s čimer je zagotovljena najvišja kakovost oljčnega olja. Število
pridelovalcev, ki imajo to oljčno olje ZOP je odvisno od letine. Povprečno se število teh pridelovalcev giblje od 60 do 70.

C5687 - Žlahtnjenje hmelja, tehnologija pridelave in predelave hmelja in ocena letnika hmelja ter
Introdukcija novih in tujih sort hmelja
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
- Žlahtnjenje hmelja; Osnovni cilj je vzgoja novih tržno zanimivih sort hmelja, ki bodo ustrezale zahtevam tržišča in pogojem pridelovanja v RS, s
poudarkom na izboljšani kakovosti (tako v smeri visokogrenčičnih sort kot finoaromatičnih sort) ter odpornosti proti pomembnejšim boleznim in
škodljivcem. - Ocena letnika hmelja; Osnovni cilj je določitev letnih reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah in analize na
vsebnost vlage, delež listov in pecljev, hmeljskega odpada, vsebnost semena in vsebnost alfa-kislin. Dobljeni rezultati omogočajo tudi
spremljanje vpliva dejavnikov okolja na kakovost pridelka v posameznih letih in prilagajanje tehnoloških ukrepov tem vplivom. - Tehnologije
pridelave in predelave hmelja; Osnovni cilj je omogočiti slovenskemu hmeljarju konkurenčen nastop in preživetje na svetovnem trgu, s
spremembami in izboljšavami agrotehničnih ukrepov v tehnologiji pridelave in predelave hmelja zaradi spremenjenih klimatskih razmer, vse
ostrejših okoljskih zahtev (varstvo rastlin, gnojenje, ohranjanje trajnostne rabe zemljišč) kakor tudi zaradi specifičnosti različnih trgov. Introdukcija novih in tujih sort hmelja: Osnovni cilj introdukcije hmelja je sledenje zahtevam trga glede kakovosti pridelka ob istočasnem
doseganju visokih in stalnih pridelkov z namenom, da se slovenskim hmeljarjem zagotovijo informacije o novih domačih in tujih sortah za
pridelovanje v naših agro-ekoloških razmerah ob uporabi različnih tehnologij pridelave. Gre za uvajanje novih slovenskih sort hmelja in tujih sort
hmelja, ki se pri nas še ne pridelujejo v redno pridelavo. Cilj se je zaključil z letom 2017.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj se je zaključil z letom 2017.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilj se je zaključil z letom 2017.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05722 Število izdanih tehnoloških navodil

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2010

12,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

12,00

12,00

2013

12,00

12,00

2014

12,00

11,00

2015

12,00

16,00

2016

12,00

12,00

2017

12,00

12,00

2018

0,00

10,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05722 Število izdanih tehnoloških navodil"
Cilj se je zaključil pred letom 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05722

Število izdanih tehnoloških navodil v letu

C6612 - Žlahtnenje kmetijskih rastlin po večletnem programu
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Dolgoročni cilj je priprava in izvedba programov žlahtnjenja pri izbranih vrstah poljščin in zelenjadnic, kar pomeni v predvidenem časovnem
obdobju vzgojiti in v sortno listo vpisati sorte rastlin z ustreznimi zaželenimi in izboljšanimi lastnostmi pri vrstah kmetijskih rastlin, ki so

Stran 49 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

vključene v programe žlahtnjenja. Cilji bodo doseženi z uporabo več sodobnih postopkov glede na posamezno vrsto rastlin, razporejenih po
posameznih letih (kot kratkoročni cilj).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bile v okviru javne službe v poljedelstvu izvedene strokovne naloge žlahtnjenja novih sort krompirja, izbranih vrst krmnih rastlin
(detelj, trav in debelozrnatih metuljnic) ter ajde. V okviru javne službe v vrtnarstvu je bila izvedena strokovna naloga žlahtnjenje zrnatih stročnic
ter žlahtnjenje nizkega in visokega fižola.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V skladu z dolgoročnimi cilji in večletnim programom dela je cilj žlahtnjenje kmetijskih rastlin vpis novih sort v sortno listo, prenos rezultatov
žlahtnjenja in znanja do Javne službe kmetijskega svetovanja ter uporabnikov in vzpostavitev sodelovanja med žlahtnitelji, semenarskimi podjetji
oziroma pridelovalci semenskega materiala ter pridelovalci in potrošniki novih sort, povečanje slovenskega semenarstva in lastne preskrbe s
sortami in semenskim materialom, ponudba semena novih sort v širšem srednjeevropskem prostoru, povečanje biotske raznovrstnosti v
kmetijstvu z uporabo lokalnih rastlinskih genskih virov v žlahtnjenju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07910 število novih požlahtnjenih sort

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

0,00

2015 0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
0,00

2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00

0,00

2019 0,00

1,00

2020 0,00
I08339 Odstotek opravljenih nalog iz letnih programov strokovnih
nalog

%

2014

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07910 število novih požlahtnjenih sort"
Križanec KIS 05-204/191-2 je končal preskušanje vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) in preskušanje za razločljivost, izenačenost in
nespremenljivost (RIN) in je bil v letu 2019 potrjen kot nova požlahtnjena sorta krompirja KIS Razor.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08339 Odstotek opravljenih nalog iz letnih programov
strokovnih nalog"
V letu 2019 so bile v okviru javne službe v poljedelstvu izvedene strokovne naloge žlahtnjenja novih sort krompirja, izbranih vrst krmnih rastlin
(detelj, trav in debelozrnatih metuljnic) ter ajde. V okviru javne službe v vrtnarstvu je bila izvedena strokovna naloga žlahtnjenje zrnatih stročnic
ter nizkega in visokega fižola.

C6707 - Obveščanje zainteresirane javnosti za izvajanje varstva vrtnin
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev – prognoza v vrtnarstvu opredeljuje vrsto ciljev in ukrepov
za zmanjšanje tveganja, ki ga lahko povzroči uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS), in sicer z iskanjem alternativ uporabi FFS,
osveščanjem in usposabljanjem svetovalcev in uporabnikov FFS, spodbujanjem integriranega varstva rastlin in razvoja novih tehnoloških
rešitev in dobrih praks, ki pripevajo k preprečevanju zanašanja FFS, njihove pojavnosti v okolju in varovanju zdravja. Ključni način kmetijske
pridelave, ki lahko znatno prispeva k manjši uporabi FFS, je integrirano varstvo rastlin, ki vključuje kmetijo kot celoto in spodbuja uporabo
primernih agronomskih tehnik in drugih ukrepov, usmerjenih v zmanjšano uporabo FFS, od setve do žetve. Za učinkovito uvajanje integriranega
varstva rastlin v kmetijsko prakso je treba dograditi strokovne podporne službe in zagotoviti učinkovit prenos znanja v prakso.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Pridelovalci se lahko na Agrometeorološkem portalu Slovenije naročijo na brezplačno prejemanje prognostičnih obvestil za varstvo vrtnin pred
boleznimi in škodljivci. Prognostična obvestila lahko prejemajo po elektronski pošti ali preko SMS sporočil na mobilni telefon.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V okviru prognoze bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu javna služba zdravstvenega varstva preko prognostičnih obvestil redno obvešča
pridelovalce o pojavu posameznih bolezni in škodljivcev in jih usmerja k primernim ukrepom za obvladovanje škodljivih organizmov (integrirano
varstvo rastlin).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08132 Št. prognostičnih obvestil za izvajanje varstva vrtnin

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št

2014

150,00

2014 150,00
2015 165,00
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2016 165,00

159,00

2017 165,00

165,00

2018 165,00

94,00

2019 165,00

121,00

2020 165,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08132 Št. prognostičnih obvestil za izvajanje varstva
vrtnin"
V letu 2019 je bilo objavljenih več prognostičnih obvestil za varstvo vrtnin kot v letu 2018 zaradi vremenskih razmer, ki so vplivale na razvoj
bolezni in škodljivcev vrtnin.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08132

Za učinkovito uvajanje integriranega varstva rastlin v kmetijsko prakso je treba dograditi strokovne podporne službe in zagotoviti učinkovit prenos
znanja v prakso preko izdanih prognostičnih obvestil.

C7307 - Izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin
Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
V skladu z Zakonom o kmetijstvu se izvajajo strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, v okviru katerih se na različnih lokacijah v
Sloveniji preverjajo genetske lastnosti in uporabna vrednost sort v sortnih in tehnoloških poskusih, izvajata se selekcija in ekološka rajonizacija
sort in preizkušanje domačih in tujih sort v različnih agroklimatskih razmerah ob uporabi različnih tehnologij pridelovanja. V skladu z Zakonom o
vinu se izvajajo naloge: kontrola dozorelosti grozdja za vrhunsko vino, obdelava vzorcev grozdja z izotopskimi analizami, usposabljanje
pokuševalcev vina, spremljanje dozorevanja grozdja in pregled elaborata za vina PTP.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V skladu z Zakonom o kmetijstvu so se v letu 2019, v skladu z letnimi programi dela, izvedle strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin na
področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva in oljkarstva Te naloge so bile selekcija lupinarjev, žlahtnjenje poljščin in
zelenjadnice (zrnate stročnice), introdukcija in tehnologije pridelave poljščin, zelenjadnic, zelišč, sadnih rastlin, vinske trte, oljk, zagotavljanje
izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in vinske trte, ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje vrednosti zelenjadnic za
predelavo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilj delovanja javnih služb in izvajanje strokovnih nalog na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva z vinarstvom,
oljkarstva, je prenos znanja oziroma rezultatov dela, prikazov poskusov in koordinacija usposabljanj, pripravljanje in izvajanje strokovnih
posvetov na področju dela javne službe in objavljanje informacijskega materiala v medijih, sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah,
sodelovanje na drugih strokovnih srečanjih na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, do uporabnikov. Ob tem je pomembno sodelovanje z
javno službo kmetijskega svetovanja, javno službo zdravstvenega varstva rastlin, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami, univerzami, podjetji in
pridelovalci, skupinami in organizacijami pridelovalcev oziroma ter drugo strokovno javnostjo in nevladnimi organizacijami in vključevanje
njihovih potreb v programe dela javnih služb.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07214 Analizirani vzorci grozdja

VIR ME
število
analiz

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2008

4.000,00

2013 4.000,00

4.555,00

2014 4.000,00

4.000,00

2015 4.000,00

4.000,00

2016 4.000,00

4.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 4.000,00

4.000,00

2018 0,00

4.000,00

2019 4.000,00

4.000,00

2020 4.000,00
I09571 Število opravljenih preskušanj sort

št

2017

430,00

2018 430,00

430,00

2019 430,00

430,00

2020 430,00
2021 430,00
I09637 Odstotek opravljanja nalog iz letnih programov
strokovnih nalog

%

2015

100,00

2017 0,00
2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07214 Analizirani vzorci grozdja"
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V skladu z letnim programom dela je bilo opravljenih 4000 analiz grozdja z namenom spremljanja dozorevanja grozdja v vseh treh vinorodnih
deželah Primorska, Posavje in Podravje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09571 Število opravljenih preskušanj sort"
V skladu z letnimi programi dela strokovnih nalog v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in oljkarstvu je bilo
izvedeno preskušanje sort.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09637 Odstotek opravljanja nalog iz letnih programov
strokovnih nalog"
V okviru letnih programov dela javnih služb v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu in oljkarstvu, so bile izvedene strokovne
naloge v skladu s potrjenimi programi dela. Izvedene so bile vse naloge strokovnih nalog v vinarstvu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07214

Analiza vzorcev grozdja

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110205 - Ureditev kmetijskih trgov

2311-11-S020 - Ureditev kmetijskih trgov
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov se financirajo izdatki za neposredna plačila v kmetijstvu, ukrepe za ureditev trga z vinom (prestrukturiranje
vinogradov, promocija vina ter sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih), ukrepi na področju čebelarstva (tehnična pomoč, nadzor nad
varozo, kakovost medu, obnavljanje čebeljega fonda), spodbujanje porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah, izvozna
nadomestila za kmetijske proizvode in t.i. non-annex I proizvode za izvoz v tretje države ter pomoč organizacijam proizvajalcev, ki se ustanovijo
na podlagi predpisov EU.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

5.045.000,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

144.342.988,00

142.449.550,81

142.449.550,81

98,68

Neposredni učinki
C5633 - Obdelanost kmetijskih površin
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
S shemami neposrednih plačil in drugimi podporami želimo znotraj tega cilja zagotoviti čim boljšo samooskrbo s posameznimi proizvodi,
prehransko varnost in varno krmo. Z ohranjanjem obdelanosti kmetijskih površin v Republiki Sloveniji se omejuje zaraščanje, ohranja se biotska
raznovrstnost in navsezadnje tudi izgled značilne slovenske pokrajine. Z obdelanostjo kmetijskih površin želimo povečati prepoznavnost in
porabo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljati primerno raven prehranske varnosti in potenciala resursov za kmetijsko
proizvodnjo. Odstotek obdelanosti za posamezno leto se določi na podlagi sledeče formule: (obdelanost kmetijskih površin RS (podatek SURS
oz RKG) v ha za posamezno leto*100/ površina RS v ha).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Obdelanost kmetijskih površin spet narašča. Kar je cilj izvajanja Skupne kmetijske politike. Podpore SKP so namenjene ohranitvi in povečanju
obdelanosti kmetijskih zemljišč, ter socialni in ekonomski varnosti prebivalcev podeželja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
V letu 2019 je bilo izplačanih -449.321,89 plačilnih pravic, 4.071 KMG KMG- je prejelo plačilo za mlade kmete. Proizvodno vezano plačilo za strna
žita je bilo izplačano za 54283 ,4- ha, proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice je bilo izplačano za 2.848 ha. Proizvodno vezano plačilo za mleko v
GO je bilo izplačano za 36.425 -krav in proizvodno vezano plačilo za rejo govedi je bilo izplačano za 78.279bikov/volov. Plačilo za območja z
naravnimi omejitvami je bilo izplačanih 36.062 ha. S plačilom neposrednih plačil se je prispevalo k izboljšanju dohodkovnega položaja
posameznih panog.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Dohodkovne podpore so namenjene zagotavljanju samooskrbe s posameznimi kmetijskimi proizvodi, prehranske varnosti in varne krme. Čeprav
se razpoložljiva sredstva za ta namen vsako leto znižujejo (EU sredstva za SKP) cilju še vedno sledimo in kazalci kažejo da uspešno.
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Prispevek k cilju je zadoščen, saj je bilo v letu 2019 izplačanih skupaj 449.321,89 ha površin, ki morajo biti v skladu z določbami neposrednih
plačil vsaj enkrat na leto obdelana (pokošena, zmulčena), s čimer se spodbuja ohranitev obdelanost kmetijskih površin. Z izplačilom zelene
komponente, kjer morajo zavezanci izpolnjevati kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje se spodbuja cilj ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Pri shemi proizvodno vezanih plačil pa se je pomoč namenila sektorjem, ki so deležni negativnih prerazporeditvenih učinkov
zaradi reforme neposrednih plačil, hkrati pa je za te sektorje značilna ali nizka samooskrba, ali pa se spopadajo z ukinitvijo mlečnih kvot oziroma
se njihova zemljišča nahajajo na OMD območjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05662 Ohranitev njivskih površin

I09602 Povprečna velikost kmetije

VIR ME
% površine RS

ha

IZH. LETO IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2011

2012

30,00

24,00

2013

30,00

26,60

2014

30,00

23,00

2015

30,00

23,80

2016

30,00

23,91

2017

30,00

23,50

2018

30,00

23,65

2019

30,00

24,05

2020

30,00

2017

6,50

6,90

2018

6,50

6,90

2019

6,50

6,90

2020

7,30

2021

7,30

2013

30,00

6,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05662 Ohranitev njivskih površin"
Po podatkih iz zbirnih vlog se je obdelovalo 449.321,89 ha površin, kar predstavlja 22,16 % celotne površine SLO. Po registru kmetijskih
gospodarstev se je obdelovalo 487.614 ha površin kar predstavlja 24,05 % vse površine Slovenije. Z zbirno vlogo se je neposredno plačilo
izplačalo 92,14% vseh kmetijskih površin, ki so prijavljena v RKG. Na podlagi predstavljenih rezultatov je dosežen cilj, ki predvideva ohranitev
obdelanosti kmetijskih zemljišč glede na izhodiščno leto. Podatek za leto 2019 kaže večanje obdelanih površin, kar lahko vsaj deloma pripišemo
tudi uspešno izvedeni Skupni kmetijski politiki. Z ohranjanjem obdelanosti kmetijskih površin v Republiki Sloveniji se omejuje zaraščanje,
ohranja se biotska raznovrstnost in navsezadnje tudi izgled značilne slovenske pokrajine. Z obdelanostjo kmetijskih površin želimo povečati
prepoznavnost in porabo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljati primerno raven prehranske varnosti in potenciala resursov
za kmetijsko proizvodnjo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09602 Povprečna velikost kmetije"
Po statističnih podatkih za leto 2016 (zadnji razpoložljivi popis) je povprečna slovenska kmetija velika 6,9 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Povprečna velikost kmetije je malenkost večja od planirane. Kmetije so začele počasi rasti, predvsem na račun zmanjševanja števila kmetij, kjer se
opušča kmetovanje. Aktivne kmetije pa prevzamejo obdelovalne površine in se s tem krepijo. Podatek povprečne velikosti kmetije se bo
pridobival na vsake tri leta.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Z ohranjanjem obdelanosti kmetijskih površin v Republiki Sloveniji se omejuje zaraščanje, ohranja se biotska raznovrstnost in navsezadnje tudi izgled
I05662 značilne slovenske pokrajine. Z obdelanostjo kmetijskih površin želimo povečati prepoznavnost in porabo slovenskih kmetijskih in živilskih
proizvodov in zagotavljati primerno raven prehranske varnosti in potenciala resursov za kmetijsko proizvodnjo.
I09602 Podatek povprečne velikosti kmetije se bo pridobival na vsake tri leta.

C5643 - Uravnotežen razvoj panog
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
S shemami neposrednih plačil želimo znotraj tega cilja z uravnoteženim razvojem panog glede na naravne in regionalne značilnosti Slovenije,
zagotavljati potencial resursov za kmetijsko proizvodnjo, zlasti naj bi se zagotavljal ustrezen faktorski dohodek in dohodkovna stabilnost
kmetov ter posledično stabilna proizvodnja in obdelanost kmetijskega prostora. Z ukrepi znotraj tega cilja želimo stabilizirati dohodkovni položaj
kmetov in zagotoviti čim bolj stabilne pogoje kmetovanja. Dodeljena sredstva bodo prispevala k preprečevanju še večjih nihanj dohodka, ki bi
jih lahko utrpeli pridelovalci.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bilo izplačanih 449.321,89 plačilnih pravic, 4.071 KMG je prejelo plačilo za mlade kmete. Proizvodno vezano plačilo za strna žita je
bilo izplačano za 54.283 ,4 ha, proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice je bilo izplačano za 2.848 ha. Proizvodno vezano plačilo za mleko v GO je
bilo izplačano za 36.425 krav in proizvodno vezano plačilo za rejo govedi je bilo izplačano za 78.279 bikov/volov. Plačilo za območja z naravnimi
omejitvami je bilo izplačanih 36.062 ha.. S plačilom neposrednih plačil se je prispevalo k izboljšanju dohodkovnega položaja posameznih panog.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k cilju je zadoščen, saj je bilo z zbirno vlogo izplačanih 449.321,89 ha površin, ki morajo biti v skladu z določbami neposrednih plačil
vsaj enkrat na leto obdelana (pokošena, zmulčena), s čimer se spodbuja ohranitev obdelanost kmetijskih površin. Pri shemi proizvodno vezanih
plačil pa se je pomoč namenila sektorjem, ki so deležni negativnih prerazporeditvenih učinkov zaradi reforme neposrednih plačil, hkrati pa je za te
sektorje značilna ali nizka samooskrba, ali pa se spopadajo z ukinitvijo mlečnih kvot oziroma se njihova zemljišča nahajajo na OMD območjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I05663 Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč

EUR 2011

4.311,00

2012 4.311,00

5.476,00

2013 4.311,00

5.177,00

2014 4.311,00

5.443,00

2015 4.311,00

6.386,00

2016 5.944,00

5.660,00

2017 5.944,00

5.243,00

2018 5.944,00

5.468,00

2019 5.944,00

7.080,00

2020 5.944,00
2021 5.944,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05663 Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč"
Po zaenkrat še začasnih podatkih (SURS, 31. januar 2020, druga ocena) je faktorski dohodek na PDM v letu 2019 znašal 7.080 EUR (v tekočih
cenah). V primerjavi s predhodna letoma je višji kot v letu 2017 (5.468 EUR, ko so na višino dohodka vplivale nižja vrednost kmetijske
proizvodnje, nižja vrednost vmesne potrošnje in nižja zaposlenost) ter za desetino nižji kot v letu 2018 (7.634 EUR). Razlog za razliko med letoma
2019 in 2018 je primerjava z izjemno dobro letino sadja in grozdja v letu 2018, kar je pozitivno vplivalo na vrednost celotne proizvodnje in na vse
dohodkovne kazalnike. Nižji faktorski dohodek v 2019 v primerjavi s predhodnim letom je torej predvsem posledica nižje vrednosti kmetijske
proizvodnje, pri čemer se predpostavlja, da so bile subvencije nominalno približno tolikšne kot v prejšnjem letu, realno pa naj bi bile za 3 % nižje;
nekoliko manjša je bila tudi zaposlenost (za odstotek). Sicer je doseženi faktorski dohodek na PDM v letu 2019 med najvišjimi doslej doseženimi
faktorskimi dohodki (drugi najvišji doslej) ter tudi precej višji od postavljenega kazalnika (5.944 EUR).

C5657 - Prestrukturiranje vinogradov
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Cilj je izboljšanje vinogradniške strukture, tehnoloških zasnov in zasaditev tržno bolj zanimivih sort grozdja. S tem se omogoča boljša
prilagoditev trgu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z ukrepom so se sofinancirali stroški prestrukturiranja vinogradov v višini 50% upravičenih stroškov izvedenih dejavnosti v zahodni regiji in v
višini 51% upravičenih stroškov v vzhodni regiji. Izboljšala se je struktura vinogradov, posledično so se znižali stroški pridelave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Glede na relativno majhen delež prestrukturiranih vinogradov v celotni površini vinogradov (le cca. 1,4%) je prispevek k nadrejenemu cilju
zanemarljiv.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05680 Površina prestrukturiranih vinogradov

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
ha

2011

250,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

250,00

258,00

2013

250,00

288,00

2014

250,00

204,00

2015

250,00

235,00

2016

250,00

352,00

2017

250,00

261,50

2018

250,00

228,00

2019

250,00

210,00

2020

250,00

2021

250,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05680 Površina prestrukturiranih vinogradov"
V letu 2019 se je prestrukturiralo 210 ha vinogradov, kar je nekoliko pod pričakovanji.
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C5659 - Promocija vina
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Z ukrepom promocije vina se pridelovalcem omogoča nastop v potencialnih tretjih državah in obveščanje potrošnikov o odgovornem pitju vina
in o geografskih označbah za vino. Z ukrepom sofinanciranja sejemskih in promocijskih dejavnosti na ciljnih trgih pa nastop na ključnih
vinarskih sejmih in v ciljnih državah. Cilj ukrepa je povečanje prepoznavnosti slovenskih vin.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Stopnja sofinanciranja nastopov vinarjev na tretjih trgih na podlagi realiziranih programov promocije vina je znašala 50% upravičenih stroškov
dejavnosti. S pomočjo ukrepa se je promoviralo slovensko vinogradništvo in vinarstvo, kar je pripomoglo k večji prepoznavnosti slovenskih
vin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Po enajstem letu izvajanja ukrepa se je povečala prepoznavnost slovenskih vin in posledično tudi prodaja vina na tretjih trgih. Tako se je glede
na stanje pred 6 leti občutno povečala vrednost izvoza vina in sicer za dobrih 40% (obdobje 2014-2019 v primerjavi z 2009-2013). Pričakovati je,
da bo ukrep vplival na večjo konkurenčnost in izboljšanje tudi finančnega položaja vinogradnikov in vinarjev, ki se bodo tako lahko bolj
učinkovito spopadali z vini novega sveta.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

I05684 Število programov promocije

I09614 število zahtevkov za sofinanciranje

št.

št

2011

2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

21,00

2012

30,00

42,00

2013

30,00

44,00

2014

30,00

19,00

2015

30,00

18,00

2016

30,00

22,00

2017

30,00

27,00

2018

30,00

19,00

2019

30,00

23,00

2020

30,00

2021

30,00

2017

50,00

42,00

2018

50,00

44,00

2019

50,00

48,00

2020

50,00

2021

50,00

49,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05684 Število programov promocije"
Sofinanciranih 23 programov promocije vina je sicer manj od pričakovanja, vendar pa je bil obseg programov na nivoju preteklih let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09614 število zahtevkov za sofinanciranje"
48 zahtevkov je malenkost pod pričakovano vrednostjo (50), povprečni obseg zahtevkov je bil na nivoju preteklih let.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Z ukrepom promocije vina se pridelovalcem omogoča nastop v potencialnih tretjih državah in obveščanje potrošnikov o odgovornem pitju vina in o
I05684 geografskih označbah za vino. Z ukrepom sofinanciranja sejemskih in promocijskih dejavnosti na ciljnih trgih pa nastop na ključnih vinarskih sejmih
in v ciljnih državah. Cilj ukrepa je povečanje prepoznavnosti slovenskih vin. Na letni ravni predvidevamo do 30 programov promocije.

C5673 - Večja poraba svežega sadja,zelenjave in mleka v šolah
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je povečanje porabe sadja, zelenjave in mleka v prehrani otrok, da bi zmanjšali pojav prekomerne teže in debelosti med mladimi ter
izboljšati njihove prehranske navade.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S šolsko shemo je povečana poraba sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v šoli. Glede na prejšnje leto 2018 se je povečala
količina razdeljenega sadja in zelenjave (za 11%) in mleka ter mlečnih izdelkov (15%).
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Število vključenih otrok se je glede na prejšnje leto 2018 malenkost povečalo, vendar je število otrok odvisno tudi od velikosti generacije, ki
obiskuje osnovno šolo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05703 Število učencev vključenih v shemo

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2011

103.000,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

105.000,00

119.979,00

2013

134.000,00

131.154,00

2014

148.000,00

147.646,00

2015

142.500,00

143.061,00

2016

145.000,00

145.000,00

2017

145.000,00

160.246,00

2018

145.000,00

169.438,00

2019

146.000,00

169.584,00

2020

146.100,00

2021

146.100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05703 Število učencev vključenih v shemo"
Število vključenih otrok se je glede na prejšnje leto 2018 malenkost povečalo (169.584), vendar je število otrok odvisno tudi od velikosti
generacije, ki obiskuje osnovno šolo.

C5677 - Podpore organizacijam proizvajalcev
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je pomoč organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, ki se ustanovijo na podlagi predpisov EU. Osnovni cilj je izvajanje
operativnega programa organizacije proizvajalcev in povečanje konkurenčnosti pridelovalcev sadja in zelenjave.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2018 je bila priznana ena organizacija proizvajalcev za sadje, ker pa v letu 2019 ni izvajala operativnega programa, izplačil ni bilo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Organizacija proizvajalcev trži vsaj 75% pridelka svojih članov, s čimer se povečuje pogajalski položaj pridelovalcev v verigi oskrbe s sadjem.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05706 Število registriranih organizacij proizvajalcev

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2011

1,00

2012

1,00

0,00

2013

1,00

0,00

2014

1,00

0,00

2015

1,00

0,00

2016

2,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

0,00

2020

2,00

2021

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05706 Število registriranih organizacij proizvajalcev"
V letu 2019 ni bilo priznane nove organizacije proizvajalcev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05706

Priznane organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave se registrira v evidenci organizacij proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev lahko
izvajajo operativne programe, ki se financirajo iz sredstev Unije, prispevkov članov in proračuna RS.

C7326 - Izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva
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Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
Ukrepi na področju čebelarstva se izvajajo na podlagi triletnih programov ukrepov na področju čebelarstva, ki jih odobri Evropska komisija.
Program ukrepov na področju čebelarstva se izvaja z namenom, da se ohrani pasemsko čistost kranjske čebele, enakomerna in zadostna
poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji ter zagotovi kakovost in varnost čebeljih pridelkov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bili vsi ukrepi znotraj projekta zadovoljivo izvedeni.
Z vidika doseganja ciljev so ukrepi pripomogli k:
- ohranjanju kakovosti medu in pridelavi zdrave hrane (analize medu),
- posodobitvi zastarane čebelarske opremo, ki je dotrajana ali neprimerna (ukrep tehnična pomoč-sofinanciranje opreme),
- izboljšavi starostne strukture čebelarjev (ukrep čebelarji začetniki),
- poznavanju načina obvladovanja varoze v čebelnjakih in zatiranju varoj z enotnimi sredstvi in s tem posledično k ohranjanje kranjske čebele
(nadzor nad varozo),
-omejitvi širjenja drugih ras čebel in vzpodbudi vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic,
- ugotovitvi kakšen je vpliv sladkorjev različne kakovosti in različne sestave cvetnih prahov na posamezne čebele, na fiziološki razvoj delavk,
vitalnost in dolgoživost čebeljih družin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Glede na povečanje števila čebeljih družin in enakomerne poseljenosti, zagotavljanje zdravstvenega stanja čebeljih družin in varnih čebeljih
pridelkov je prispevek k nadrejenemu cilju velik.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09604 Število čebeljih družin

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2016

167.000,00

2017 167.000,00

181.000,00

2018 167.000,00

195.259,00

2019 195.000,00

204.736,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 200.000,00
2021 200.000,00
I09605 Vzreja čebeljih matic za ohranjanje pasemske čistosti kranjske
čebele

št

2016

28.900,00

2017 28.900,00

27.500,00

2018 29.500,00

42.854,00

2019 43.000,00

44.305,00

2020 43.500,00
2021 44.000,00
I09606 Analize kakovosti čebeljih pridelkov

št

2016

250,00

2017 250,00

53,00

2018 250,00

250,00

2019 250,00

108,00

2020 300,00
2021 300,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09604 Število čebeljih družin"
V letu 2019 je bilo število čebeljih družin 204.736, kar je več kot planirano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09605 Vzreja čebeljih matic za ohranjanje pasemske
čistosti kranjske čebele"
V letu 2019 je bila dosežena vrednost 44.305, kar je več kot planirano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09606 Analize kakovosti čebeljih pridelkov"
Število izvedenih analiz v letu 2019 je bilo 108, kar je manj kot je bilo pričakovano. Razlog za manjše število analiz je v slabi letini medu
(kristalizacija medu).

Obrazložitev projektov
2311-07-0004 - Neposredna plačila 2007-2013
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilji projekta: uravnotežen razvoj panog glede na naravne in regionalne značilnosti, obdelanost kmetijskih površin, povečanje prepoznavnosti in
porabe slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljanje primerne ravni prehranske varnosti in potenciala resursov za kmetijsko
proizvodnjo. Slovenija je v letu 2007 začela izvajati reformo skupne kmetijske politike, v letu 2010 pa dopolnjeno shemo neposrednih plačil v
skladu z EU zakonodajo. Shema enotnega plačila temelji na regionalni ravni. Z namenom ohranjanja dohodkovnega položaja posameznih
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sektorjev so se poleg regionalnega plačila, ki določa različno višino na hektar njiv in hektar travnikov, uvedli dodatki za posamezne sektorje
(mleko, govedo, sladkor, hmelj, drobnica). Prav tako so se v ta namen za občutljive sektorje ohranila proizvodno vezana plačila (posebna premija
za bike in vole, dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva, dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi,
pomoč za stročnice in podpora za pridelavo lupinarjev). Zaradi učinkovitejše porabe sredstev se je uvedel tudi dodatek za ohranitev živinoreje
na travinju. V skladu s sprejeto reformo v 2010, se v 2014 shema nadaljuje v smeri razvezave proizvodno vezanih plačil, ki se bodo oblikovala v
dodatke na plačilne pravice (posebna premija
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je z letom 2014 zaključil, v letu 2015, 2016, 2017 in 2018 so se sredstva namenila za reševanje pritožb za neposredna plačila, ki so se
izvajala
še po starem sistemu.

2330-14-0012 - Podpore organizacijam proizvajalcev 2014-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi predpisov EU se lahko dodeli pomoč organizacijam proizvajalcev za izvajanje operativnega programa. Pomoč organizacijam
proizvajalcev delno prispeva Skupnost, delno pa jo prispeva država članica oziroma prejemniki pomoči. Osnovni cilj projekta je ustvarjanje
možnosti za izvajanje elementov tržnih ureditev določenih s predpisi EU ter spodbujanje vzpostavitve organizacij proizvajalcev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ena organizacija proizvajalcev je bila priznana decembra 2018, ker organizacija proizvajalcev ni izvajala operativnega programa, tudi izplačil v letu
2019 ni bilo.

2330-17-0011 - Podpore v čebelarstvu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ukrepi na področju čebelarstva se izvajajo na podlagi triletnih programov ukrepov na področju čebelarstva, ki jih odobri Evropska komisija.
Sredstva Evropske unije se bodo na podlagi delegirane Uredbe komisije 1366/2015 za čebelarske programe v obdobju do konec leta 2019 dodelile
na podlagi števila čebeljih panjev, ki smo jih države članice sporočile leta 2013. Cilj: - ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele , - ohraniti
enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji, - ohranjanje kakovosti in varnosti medu ter čebeljih pridelkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru programa ukrepov na področju čebelarstva smo izvajali ukrepe Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, Zatiranje
škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze, Podpora laboratorijem za analizo čebelarskih pridelkov, Racionalizacija sezonske selitve panjev,
Podpora pri obnovi čebeljega fonda, Sodelovanje s specializiranimi organi ter Spremljanje trga.
Na podlagi ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem smo 182 čebelarjem omogočili posodobitev čebelarstva in izboljšali stanje proizvodnje in trženja
čebeljih proizvodov ter s tem izboljšali tudi starostno strukturo čebelarjev v Sloveniji. V okviru izobraževanj smo 7790 čebelarjem zagotovili
pridobitev novih znanj s področja zdravstvenega varstva čebel. 2869 udeležencem na 85 usposabljanjih smo zagotovili pridobitev novih znanj iz
zgodovine čebelarstva, biologije in oskrbe čebel, vzreje matic, čebelje paše, medenih pijač, podjetništva in trženja. V okviru ukrepa
Racionalizacija sezonske selitve panjev smo 20 čebelarjem sofinancirali nakup sredstev za prevoz čebel na pašo.
Na podlagi ukrepa Nadzor nad varozo smo v 180 naključno izbranih čebelnjakih spremljali zdravstveno stanje čebeljih družin in spremljali
učinkovitost zdravljenja. Na podlagi preventivnih pregledov se je čebelarjem predstavilo zdravstveno stanje čebeljih družin in podalo navodila o
načinu zatiranja varoze. Z namenom spremljanja in predvsem izboljšanja kakovosti medu in čebeljih pridelkov se je na podlagi ukrepa kakovost
medu izvedlo več kot 330 analiz medu in ostalih čebeljih pridelkov na kakovostne parametre in na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoze.
Na podlagi ukrepa Obnova čebeljega fonda smo 17 vzrejevalcem sofinancirali vzrejo čebeljih matic in 501 čebelarju zamenjali 2400 čebeljih matic,
ki po morfoloških znakih niso značilne za kranjsko čebelo. V programskem letu 2017 in 2018 se je v okviru aplikativnih raziskav nadaljevalo z
raziskavami na podlagi katerih se bo ugotavljalo vpliv različnih prehranskih dodatkov in vpliv tehnologije čebelarjenja na vitalnost čebeljih
družin, ter posledic uporabe akaricidov na varnost čebeljih pridelkov. Spremljajo se tudi ključni dejavniki v okolju, ki vplivajo na uspešnost
čebelarjenja, dopolnjujemo tudi bazo podatkov o lastnostih različnih vrst medu.
Na podlagi aplikativnih raziskav so se določile lastnosti cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla, izdelala navodila
čebelarjem za optimizirano obdelavo in shranjevanje cvetnega prahu, izdelala priporočila čebelarjem za uporabo zdravil ob upoštevanju različnih
dejavnikov, izdelale strokovne smernice za krmljenje z dodatki za spodbujanje dobrega zdravstvenega stanja in razvoja čebeljih družin in izdelale
smernice za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo.

2330-17-0016 - Šolska shema 2017-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen uvedbe nove EU šolske sheme je bilo poenotenje obeh dosedanjih shem: Shemo šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) ter Shemo šolskega
mleka (SŠM), da bi zmanjšali administrativna bremena (enotna večletna strategija, en zahtevek na leto, poenostavitev obveznosti poročanja?),
lažje spremljali in vrednotili učinke sheme ter povečali učinkovitost doseganja ciljev. Nova Šolska shema bo dala večji poudarek spremljevalnim
izobraževalnih ukrepom (pri SŠM le-teh sedaj ni).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pomoč je prejelo 431 šol, vse so razdeljevale otrokom sadje in zelenjavo ter 216 tudi mleko in mlečne izdelke. Glede na prejšnje leto 2018 je bil višji
izkoristek sredstev (94% pri sadju in zelenjavi ter 82% pri mleku), večji delež lokalne dobave od kmetov (57% pri sadju in zelenjavi in 50% pri
mleku) ter večji delež iz EKO pridelave (15% pri sadju in zelenjavi ter 26% pri mleku).
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2330-17-0030 - Stabilizacija trga 17-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru projekta so planirana sredstva v obdobju od 2017 do 2020 za izvajanje začasnih izrednih ukrepov na trgu z namenom neposrednega
uravnavanja ponudbe in povpraševanja na trgu s kmetijskimi pridelki in živili in za preprečevanje še večjih nihanj dohodka, ki bi jih pridelovalci
lahko utrpeli.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se začasni izredni ukrepi niso izvajali.

2330-18-0016 - Subvencioniranje obrestne mere - pozeba 2017
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sklad je v sodelovanju z MKGP pristopil k ukrepu ugodnih posojil obratnih sredstev upravičencem s področja sadjarstva in vinogradništva
zaradi izpada prihodkov kot posledica škode na kulturah zaradi pozebe v letih 2016 in 2017. Specifika sadjarstva in vinogradništva je, da je tudi v
primerih, ko ne bo pridelka ali bo ta zaradi mraza bistveno slabše kvalitete, potrebno izvajati vse agrotehnične ukrepe. Ker je oskrbo trajnih
nasadov treba izvajati tekom leta, čeprav ne glede na količino pridelka, Sklad v dogovoru z MKGP pripravlja ukrep, ki bo omogočil, da
proizvodnja v teh panogah ne bo dodatno prizadeta še zaradi pomanjkljive oskrbe, ki je posledica pomanjkanja likvidnostnih sredstev na
kmetijskih gospodarstvih. Ukrep je namenjen zagotavljanju obratnih sredstev za upravičence s področja sadjarstva in vinogradništva, ki so v
letih 2016 ali 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe. Sklad načrtuje objavo javnega razpisa v drugi polovici leta 2017, z ukrepom namerava Sklad
omogočiti obstoj in ohranitev dejavnosti 300 upravičencem. MKGP nameni sredstva za subvencioniranje obrestne mere teh posojil. Upravičenci
bodo upravičeni do financiranja obrestne mere v celoti, v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, za posojila za obratna sredstva za kmetijska
gospodarstva, ki so bila prizadeta zaradi pozebe med 21. in 22. aprilom 2017, ki jih razpiše Sklad iz lastnih virov. Sredstva za obresti dodeljenih
posojil se bodo zagotovila iz proračunskih sredstev MKGP v višini do 180.000 EUR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je pričel finančno izvajati aprila 2018. Sklenjenih je 24 pogodb, kar je bistveno manj kot je bilo načrtovano, nižji je tudi skupni znesek
obračunanih obresti . Zato je bil leta 2019 noveliran NRP. Obresti so se izplačevale skladno z noveliranim NRP.

2330-18-0018 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme IHPS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zmanjševanje rednih stroškov vzdrževanja in zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev za izvajanje javne službe v
hmeljarstvu. Glavni cilj projekta je nadaljevanje vzdrževanja stavbe IHPS, kot upravljavca poslovne stavbe, ki je v lasti Republike Slovenije in je
bila zgrajena leta 1952, kakor tudi nakup in obnova opreme.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za nemoteno izvajanje Javne službe v hmeljarstvu se je obnavljalo pritličje poslovne stavbe IHPS in sicer Laboratorij za varstvo rastlin. Izvajala
so se gradbena dela, strojne inštalacije, elektroinštalacije, stavbno pohištvo, slikopleskarska dela in talne obloge.

2330-18-0020 - Nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu 2018-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj ukrepa je podpora kmetijskim gospodarstvom ob nepredvidljivih škodnih dogodkih v kmetijstvu, in sicer: Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu (ukrep I) Ukrep I se nanaša na dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi
škodni dogodek šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki
ureja odpravo posledic naravnih nesreč. Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo (ukrep II) Ukrep II se nanaša na
dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, l., ll. ali lll.
kategorije invalidnosti oziroma večmesečne neprekinjene nezmožnosti za delo. Za nepredvidljiv škodni dogodek se šteje: smrt, l. ali ll. kategorija
invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali večmesečna neprekinjena
nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje Namen
projekta je ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja. Navedene aktivnosti v okviru ukrepov se izvajajo na celotnem
območju Republike Slovenije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Objavljena sta bila dva javna razpisa in odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019. Sredstva v višini 537.654,15
evra so se namenila za ukrepe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob nepredvidljivih dogodkih na kmetijstvu. V okviru tega projekta se
dodeljuje finančna pomoč za izvajanje ukrepov iz naslova javnih razpisov na podlagi Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu in pomoči »de minimis« za kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Na ta način se blaži
poslabšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica nepredvidljivega dogodka, ter prispevalo kot načrtovano k
ohranjanju kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.
Sredstva so bila izplačana 3015 upravičencem sicer:
- za neugodne vremenske razmere v čebelarstvu v letu 2019. Sredstva so bila izplačana 2935 upravičencem v višini 441.418,00 evra
- za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo. Sredstva so bila izplačana 76 upravičencem v višini 81.236,15 evra
- za finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva so bila izplačana 4 upravičencem v
višini 15.000 evra.

2330-18-0023 - Neposredna plačila za koledarsko leto 2018
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je uravnotežen razvoj kmetijskih panog glede na naravne in regionalne značilnosti, obdelanost kmetijskih površin, povečanje
prepoznavnosti in porabe slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljanje primerne ravni prehranske varnosti in potenciala
resursov za kmetijsko proizvodnjo. Obdelanost kmetijskih površin - s shemami neposrednih plačil in drugimi podporami želimo znotraj tega cilja
zagotoviti čim boljšo samooskrbo s posameznimi proizvodi, prehransko varnost in varno krmo. Z ohranjanjem obdelanosti kmetijskih površin v
Republiki Sloveniji se omejuje zaraščanje, ohranja se biotska raznovrstnost in navsezadnje tudi izgled značilne slovenske pokrajine. Z
obdelanostjo kmetijskih površin želimo povečati prepoznavnost in porabo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljati primerno
raven prehranske varnosti in potenciala resursov za kmetijsko proizvodnjo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen projekta je uravnotežen razvoj kmetijskih panog glede na naravne in regionalne značilnosti, obdelanost kmetijskih površin, povečanje
prepoznavnosti in porabe slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljanje primerne ravni prehranske varnosti in potenciala
resursov za kmetijsko proizvodnjo. Obdelanost kmetijskih površin - s shemami neposrednih plačil in drugimi podporami želimo znotraj tega cilja
zagotoviti čim boljšo samooskrbo s posameznimi proizvodi, prehransko varnost in varno krmo. Z ohranjanjem obdelanosti kmetijskih površin v
Republiki Sloveniji se omejuje zaraščanje, ohranja se biotska raznovrstnost in navsezadnje tudi izgled značilne slovenske pokrajine. Z
obdelanostjo kmetijskih površin želimo povečati prepoznavnost in porabo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov in zagotavljati primerno
raven prehranske varnosti in potenciala resursov za kmetijsko proizvodnjo. Uravnotežen razvoj kmetijskih panog - s shemami neposrednih plačil
želimo znotraj tega cilja z uravnoteženim razvojem panog glede na naravne in regionalne značilnosti Slovenije, zagotavljati potencial resursov za
kmetijsko proizvodnjo, zlasti naj bi se zagotavljal ustrezen faktorski dohodek in dohodkovna stabilnost kmetov ter posledično stabilna
proizvodnja in obdelanost kmetijskega prostora. Z ukrepi znotraj tega cilja želimo stabilizirati dohodkovni položaj kmetov in zagotoviti čim bolj
stabilne pogoje kmetovanja. Dodeljena sredstva bodo prispevala k preprečevanju še večjih nihanj dohodka, ki bi jih lahko utrpeli pridelovalci.

2330-18-0024 - Investicije v poskusne centre 2018-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa poskusnih centrov je zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala, predvsem domačih, avtohtonih sort,
pridelava zdravega selekcioniranega baznega materiala, namenjen oskrbi drevesničarjev in trsničarjev. Naloge zahtevajo dolgoletno kontinuirano
delo, ki zaradi postopkov dajo rezultate le v daljšem časovnem obdobju, vendar zagotavljajo trajno oskrbo drevesničarjev in trsničarjev s
kakovostnim brezvirusnim in certificiranim sadilnim materialom za načrtovano obnovo slovenskih sadovnjakov in vinogradov. Cilj
investicijskega vlaganja je zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje strokovnih nalog centrov in sicer: - naloge za zagotavljanje izhodiščnega
matičnega materiala pečkarjev in koščičarjev, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v matičnem nasadu; - aplikativno preskušanje
specialne mehanizacije za izvajanje sodobnejših tehnologij; - preskušanje tehnologij za majhen vnos sintetičnih snovi in majhno porabo energije
iz neobnovljivih virov; - naloge za pripravo tehnologij pridelovanja, ki bodo prispevale k prilagoditvi in blaženju posledic podnebnih sprememb
in so povezane s cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam; - vzpostavitev novih poskusnih nasadov za namen preskušanja
novih sort in podlag; - posodobitev tehnoloških ukrepov za vrstno obdelavo tal vinske trte; - vzpostavitev napovedi in modela namakanja za
posamezno sadno vrsto; - tehnologija, ki temelji na racionalizaciji porabe vode za namakanje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za zagotavljanje osnovnih pogojev dela v okviru strokovnih nalog v sadjarstvu in vinogradništvu so se investicijska sredstva porabila za redna
vzdrževalna dela poskusnih nasadov, nakup in postavitev opore za poskusni sadovnjak, cepiče sort za introdukcijo češenj, vlažilnik zraka za
hladilnico, sadike za dosaditev matičnega nasada češenj, opremo za namakalni sistem, različna zemeljska dela nasada, specialno mehanizacijo,
obnovo dela vinograda za selekcijo, vrtavkasto brano ter nakladalni plato.

2330-19-0009 - Prestrukturiranje vinogradov 2019-2023
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
S prestrukturiranjem vinogradov se izboljša tehnologija obdelave vinogradov zaradi prilagoditve sadilnih razdalj mehanizaciji za obdelavo
vinogradov, naprava vinograda se prilagodi terenu (terasa ali vertikala), hkrati pa se sortiment prilagodi zahtevam trga in klimatskim pogojem
zadevne lokacije. Posledično se pridelovalcem znižajo stroški pridelave in s tem izboljša konkurenčnost na trgu. Namen programa je povečati
konkurenčnost pridelovalcev in izboljšati kakovost pridelave grozdja v vinogradih. Cilj programa je letni obseg prestrukturiranja 200-300 ha
vinogradov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilj projekta je bil dosežen, saj je bilo prestrukturiranih 210 ha vinogradov, v katerih se je zamenjala sortna sestava in izboljšala tehnologija
obdelave.

2330-19-0010 - Promocija vina 2019-2023
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V sklopu programa se izvajajo: promocija vina na tretjih trgih, obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in o
shemi zaščitenih označb porekla ter sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih. Namen programa promocije vina je povečati
prepoznavnost slovenskih vin na tretjih trgih in v ciljnih evropskih državah ter organizacija dogodkov, ki so namenjeni obveščanju potrošnikov
o odgovornem uživanju vina.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v letu 2019 izveden v skladu s pričakovanji, razpoložljiva sredstva so bila namensko porabljena. Z ukrepom promocije se je 16
upravičencem omogočil nastop v 5 potencialnih ciljnih tretjih državah, 48 upravičencem pa nastop na 3 specializiranih sejmih in v 6 ciljnih
državah članicah EU, s čimer se povečuje prepoznavnost slovenskih vin.

2330-19-0023 - Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu 2019
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je pomagati prizadetim čebelarjem in kmetijskim gospodarstvom, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu
2019, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja medovitih rastlin in posledično izgude dohodka. Cilj projekta je nadomestitev dela izgube
dohodka 4.955 prizadetim čebelarjem ter zagotovitev nadaljevanja čebelarske dejavnosti na nivoju števila čebelarjev v enakem obsegu, kot v
preteklem letu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Od 4.955 čebelarjev, smo pomagali 2935 upravičenim čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2019 in jim na ta
način nadomestili izgubo dohodka v višini 441.418,00 evra.

2330-13-0013 - Finančni popravki SKP
Opis ukrepa
Na priporočilo Računskega sodišča RS ima ministrstvo zaradi zagotavljanja vsebinske preglednosti na odhodkovni strani proračuna odprto
proračunsko postavko, na kateri so izkazani načrtovani finančni popravki, ki bremenijo državni proračun.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

550.000,00

79.549,52

79.549,52

14,46

Neposredni učinki
C6421 - Izkazani finančni popravki
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje vsebinske preglednosti na odhodkovni strani ministrstva in zagotavljanje pravice porabe ministrstva skladno z zakonom
izvrševanja proračuna, da so neupravičeno porabljena prejeta namenska sredstva iz EU zagotovljena v okviru finančnega načrta ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaradi zagotavljanja vsebinske preglednosti na odhodkovni strani proračuna ministrstva
odprlo proračunsko postavko, na kateri so izkazani finančni popravki, ki bremenijo državni proračun. V skladu z 30. členom ZIPRS so
neupravičeno porabljena prejeta namenska sredstva iz EU zagotovljena v okviru finančnega načrta ministrstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Finančne korekcije so v nekaterih primerih potrebne zaradi doslednega izvajanja EU politik.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07468

Vrednost namenskih sredstev

VIR ME IZH. LETO
€

2013

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

6.300.000,00

2013

500.000,00

5.409.300,03
1.978.000,00

2014

6.300.000,00

2015

1.200.000,00

468.341,00

2016

1.000,00

6.633.732,00

2017

1.000,00

143.879,83

2018

1.000,00

143.879,83

2019

1.000,00

79.550,00

2020

1.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07468 Vrednost namenskih sredstev"
V letu 2019 so bila izvršena plačila v integralni proračun ob upoštevanju prejetih finančnih korekcij EU.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1415

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)

2330-17-S006 - RKG-RABA s povezovanjem evidenc
Opis skupine projektov
Glavni cilj je na eni vstopni točki voditi in posodabljati Register kmetijskih gospodarstev (RKG). V RKG se vodijo podatki o kmetijskih
gospodarstvih (KMG), subjektih vezanih na KMG, o kmetijskih zemljiščih, ki jih imajo KMG v uporabi, vključno s podatki o trajnih nasadih
(vinogradi, oljčniki, hmeljišča, sadovnjaki), dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in agrarnih skupnostih. V ta namen je potrebno z nadgradnjo
programske opreme zagotoviti povezavo med identifikacijskim sistemom zemljišč in grafičnim delom vseh obstoječih registrov in evidenc. Pri tem
je pomembno to programsko opremo sproti prilagajati novim zahtevam in spremembam, saj bi v nasprotnem primeru informacijski sistem postal
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neuporaben. Netočnost podatkov v kontrolnih registrih vodi do napačnih odločitev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike, kar poleg finančne
škode prizadetih lahko vodi tudi do finančnih kazni Evropske unije Sloveniji.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

319.940,00

136.416,19

136.416,19

42,63

Neposredni učinki
C7174 - Nadgradnja sistema RKG-RABA s povezovanjem evidenc
Prispeva k rezultatu: C7153 - Evidence v podporo kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Opis cilja Glavni cilj projekta je na eni vstopni točki voditi in posodabljati RKG z vsemi kmetijskimi zemljišči, ki jih imajo kmetijska gospodarstva v
uporabi vključno s podatki o oljčnikih, hmeljiščih, sadovnjakih, register pridelovalcev grozdja in vina ter register agrarnih skupnosti. Reforme
skupne kmetijske politike in pritiski revizij nas zavezujejo, da stalno prilagajamo sistem za identifikacijo in registracijo zemljišč, ki se vodi v okviru
RKG. Potrebne so prilagoditve aplikacij in izpisov za kmete. Nujno potrebno je nadaljevati z obnovo dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ki je podlaga za kontrolo ukrepov na površino ter za enkrat edina podlaga za določanje rabe v zemljiškem katastru. Tudi tu se predvidevajo
prilagoditve aplikacije, saj naj bi se pričelo usklajevanje z drugimi resorji, ki bodo pričeli z vodenjem dejanske rabe pozidanih zemljišč ter vodnih
zemljišč. Netočnost podatkov v kontrolnih registrih vodi do napačnih odločitev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike, kar poleg finančne
škode prizadetih lahko vodi tudi do finančnih kazni Evropske unije.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Register kmetijskih gospodarstev je podlaga za uveljavljanje ukrepov SKP, nemoteno delovanje registra in izvajanje administrativnih kontrol
podatkov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev je osnova za oddajo zbirne vloge kmetijskih gospodarstev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Urejeni podatki v registru kmetijskih gospodarstev so temelj za pravilno izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ter pomembno prispevajo k
pravilnemu izplačevanju sredstev ukrepov skupne kmetijske politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09238 Prilagajanje programske opreme za vodenje in spremljanje podatkov o
kmetijskih gospodarstev

IZH.
LETO

ura 2017

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

4.500,00

2018 4.500,00

2.222,00

2019 4.500,00

2.147,00

2020 4.500,00
2021 4.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09238 Prilagajanje programske opreme za vodenje in
spremljanje podatkov o kmetijskih gospodarstev"
V letu 2019 je bilo na nadgradnji RKG in za vzdrževanje sistema RKG opravljenih 2147 ur.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Dopolnjevanje aplikacij, izboljšave funkcionalnosti, upoštevanje sprememb zakonodaje, dopolnjevanje logike prenosa kontrol ARSKTRP, dodajanje
I09238 novih in spremenjenih slojev, izpopolnjevanje in prilagajanje sprotnim zahtevam. Dodajanje novih evidenc v sistem ter povezovanje z ostalimi
obstoječimi registri in evidencami, ki se vodijo v službi registra kmetijskih gospodarstev. Splošno vzdrževanje sistema.

Obrazložitev projektov
2330-17-0009 - RKG-RABA s povezovanjem evidenc
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotavljanje podpornih evidenc za črpanje sredstev iz EU kmetijskih skladov za izvedbo skupne in nacionalne kmetijske
politike ter hkrati za spremljanje in vrednotenje ukrepov. Glavni cilj projekta je na eni vstopni točki voditi in posodabljati RKG z vsemi kmetijskimi
zemljišči, ki jih imajo kmetijska gospodarstva v uporabi vključno s podatki o oljčnikih, hmeljiščih, sadovnjakih, register pridelovalcev grozdja in
vina ter vzpostaviti register agrarnih skupnosti. Reforme skupne kmetijske politike in pritiski revizij nas zavezujejo, da stalno prilagajamo sistem
za identifikacijo in registracijo zemljišč, ki se vodi v okviru RKG. Potrebne so prilagoditve aplikacij in izpisov za kmete. Nujno potrebno je
nadaljevati z obnovo dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je podlaga za kontrolo ukrepov na površino ter zaenkrat edina podlaga za
določanje rabe v zemljiškem katastru. Tudi tu se predvidevajo prilagoditve aplikacije, saj naj bi se pričelo usklajevanje z drugimi resorji, ki bodo
pričeli z vodenjem dejanske rabe pozidanih zemljišč ter vodnih zemljišč. Netočnost podatkov v kontrolnih registrih vodi do napačnih odločitev
pri izvajanju ukrepov kmetijske politike, kar poleg finančne škode prizadetih lahko vodi tudi do finančnih kazni Evropske unije.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bilo zagotovljeno pravilno delovanje in preverjanje vpisanih podatkov v RKG in nosilcem kmetijskih gospodarstev zagotovljeno
nemoteno vlaganje zbirnih vlog.

2330-18-0001 - Obnova evidence dejanske rabe 2018-2021
Opis ukrepa
Zakon o kmetijstvu v 165. členu določa, da je Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč enotna državna evidenca o dejanski rabi
kmetijskih in gozdnih zemljišč in da se obnavljanje podatkov v evidenci rabe izvede najmanj vsakih pet let. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije. Podatki v evidenci dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se zajemajo iz ortofotov (letalskih posnetkov). Evidenca dejanske rabe je namenjena ugotavljanju dejanskega
stanja rabe zemljišča, kot pogoja za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Uporablja se tudi v katastru, pri prostorskem planiranju, statistiki, itd.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

171.450,00

171.450,00

171.450,00

100,00

Neposredni učinki
C7385 - Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
Prispeva k rezultatu: C7153 - Evidence v podporo kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na vsakokratnih razpoložljivih ortofoto.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na vsakokratnih razpoložljivih ortofoto.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je bila vzpostavljena v Projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin. od takrat se vrši
obnova vsakokrat, ko so na voljo novi ortofoto. Uporablja se pri kontroli ukrepov SKP, pri prostorskem planiranju, statistiki, v zemljiškem
katastru.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I09810 % površine z obnovljeno evidenco rabe

%

2017

35,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

40,00

44,30

2019

25,00

23,00

2020

35,00

2021

35,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09810 % površine z obnovljeno evidenco rabe"
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je bila obnovljena na ortofoto 2019.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1102 - Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga
110206 - Promocija kmetijstva in živilstva
Opis podprograma
V okviru tega podprograma se sredstva namenjajo za promocijo kmetijstva in živilstva. Gre za vrste in oblike promocije, ki so določene
po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) in po Zakonu o kmetijstvu (Zkme). Skladno z ZPKŽP se financirajo in izvajajo
sektorske promocije, ki se financirajo tako s sredstvi države kot s sredstvi sektorja, ki se v promocijo vključi po tem zakonu. Promocija se izvaja
kot skupna splošna promocija in promocija shem kakovosti in prostovoljnih označb, ter promocija proizvodov iz shem kakovosti in proizvodov,
označenih s prostovoljnimi označbami. Po Zkme pa se izvaja informiranje javnosti o kmetijstvu in kmetijski politiki z namenom informiranja,
oglaševanja in promocije, zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja s poudarkom na posebnih lastnostih kmetijskih
pridelkov oziroma živil, shemah kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, verigi
preskrbe s hrano, združevanju proizvajalcev, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in povečevanju konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Prav
tako se izvaja promocija z namenom pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil in se lahko uvedejo pomoči za promocijo in trženje v
skladu s predpisi Unije.
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2311-11-S021 - Informiranje in promocija
Opis skupine projektov
Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov s ciljem povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije ter informiranje
potrošnikov o pridelavi in predelavi, kakovosti in varnosti, posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih kmetijskih pridelkov in živilskih
proizvodov v RS.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

2.795.499,70

2.076.133,74

2.076.133,74

74,26

Neposredni učinki
C5693 - Povečanje prepoznavnosti in porabe slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, pridobivanje
novih tržnih deležev živilsko - predelovalnih podjetij
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Povečanje prednosti, prepoznavnosti in porabe slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, povečanje konkurenčnosti akterjev v slovenski
agroživilski verigi, večje povezovanje na strani ponudnikov, doseganje boljših odkupnih pogojev slovenskih proizvajalcev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Raziskave javnega mnenja, ki jih opravljamo vsako leto med izvajanjem kampanje kažejo, da slovenski potrošniki bolj povprašujejo po
slovenskih proizvodih in jih tudi bolj cenijo. Istočasno je značilno nižji delež tistih, ki sicer menijo, da je uvožena hrana enako kakovostna kot
hrana slovenskega porekla – teh je le še dobra tretjina. V raziskavi, ki je bila opravljena po kampanji "Naša super hran", spomladi 2019, v ciljni
skupini ženske 25-55 let beležimo statistično značilno rast pri želji ekskluzivnega nakupovanja hrane slovenskega porekla in preverjanju njenega
porekla, ali je le-to slovensko. Zahvaljujoč označbi "Izbrana kakovost", ki označuje proizvode slovenskega porekla smo zaznali tudi bistveno
povečanje povezovanja proizvajalcev po verigi od pridelave do predelave. Živilska industrija mora zaradi povečanega povpraševanja po
slovenski surovini odkupovati mleko in meso od slovenskega kmeta. To pomeni bistveno večjo konkurenčnost in dolgoročnejše pogodbe o
odkupu za slovenske proizvajalce.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ker slovenski potrošnik bistveno bolj povprašuje po slovenskih proizvodih imajo tudi slovenski proizvajalci (kmetje in živilska industrija)
bistveno trdnejšo pozicijo na trgu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07784 število programov predlaganih za sofinanciranje EU

VIR ME

IZH.
LETO

število 2008

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

2,00

2016 1,00

6,00

2017 1,00

1,00

2018 2,00

0,00

2019 2,00

2,00

2020 1,00
2021 1,00
I08102 Delež rasti potrošnje slovenskih proizvodov

%

2013

68,00

2015 69,00
2016 70,00

66,00

2017 67,00

70,00

2018 68,00

66,00

2019 69,00

67,00

2020 70,00
2021 71,00
2022 72,00
I08103 Vključitev posameznih sektorjev, določenih v 4. členu ZPKŽP, v eno
od shem kakovosti

število 2008

0,00

2016 2,00

2,00

2017 2,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07784 število programov predlaganih za sofinanciranje
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EU"
V letu 2019 sta bila na EK potrjena dva programa za sofinanciranje na tretjih trgih (Srbija), in sicer program GIZ Mesna industrija - promocija
svinjskega mesa in program GIZ Kranjska klobasa.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08102 Delež rasti potrošnje slovenskih proizvodov"
Rast potrošnje živil slovenskega porekla merimo z javnomnenjskimi raziskavami, kjer se zahteva od potrošnikov, da se opredelijo do trditve
"Vedno pogosteje kupim živilo slovenskeha porekla". V primerjavi z letom 2018, ko se je tako odločilo 66% nakupnih članov, se jih je v letu 2019
tako opredelilo 67% nakupnih članov. To pemeni rast za 1%. Vrednost je skozi leta več ali manj enaka, niha le za kakšen odstotek v +/-. Razlog za
to je lahko, da je pri potencialni ciljni skupini že dosežema zgornja meja, in za rast ni več prostora. Drugi razlog je lahko, da učinki promocije
rastejo počasneje od predvidevanja, in bojo rezultati vidni po več letnem oglašševanju. Za spremembo prepričanj, še bolj pa za spremembo
navad na podlagi spremenjenih prepričanj je potrebno večletno komuniciranje. Naša kampanja poteka šele tri leta. Vseeno je rezultat sorazmerno
stabilen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08103 Vključitev posameznih sektorjev, določenih v 4.
členu ZPKŽP, v eno od shem kakovosti"
V program promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov so se za naslednje drugo triletno promocijsko obdobje vklučili
trije sektorji: sektor mleka, sektor mesa in sektor sadja. Cilj je dosežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08102

Merjenje trenda potrošnje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov na podlagi potrošniških raziskav.

I08103

Spremljanje števila vključenih sektorjev v sheme kakovosti, kar je dober pokazatelj učinkovitosti izvajanja ZPKŽP.

Obrazložitev projektov
2311-06-0054 - Skupna promocija kmetijskih in živilskih proizv.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj zakona o promociji kmetijsko in živilskih proizvodov je sistemska ureditev financiranja, načrtovanja in izvajanja generične promocije in
promocije shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb, kar je v javnem interesu. Eden od namenov je informiranje potrošnikov o priodelavi in
predelavi, kakovosti in varnosti, posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov v RS ter tako z
neodvisnimi in verodostojnimi informacijami utrjevati kompetence potrošnikov pri sprejemanju nakupnih odločitev. Predlagane rešitve bodo
spodbudile sodelovanje kmetijskih proizvajalcev, živilsko predelovalnih podjetij, njihovih reprezentativnih organizacij in države pri načrtovanju,
financiranju in izvajanju promocije in informiranja potrošnikov ter posledično krepitev konkurenčnosti slovenskega agroživilstva ter ustvarjanje
novih prodajnih možnosti na trgih kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov RS in drugih držav. Del sredstev za izvajanje programa promocije
po tem zakonu prispeva država, cca. 50% sredstev pa se pridobi z obveznim prispevkom od pridelovalcev ter predelovalcev kmetijskih in
živilskih proizvodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Skladno z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov se promocija financira delno s sredstvi sektorja, delno s proračunskimi
sredstvi, ki pa so procentualno določena glede na višino zbranih sredstev. Ker se pri planiranju ne ve natančno koliko sredstev bo sektor zbral,
se sredstva iz evidenčnega projekta namenijo za pokrivanje teh razlik. Iz evidenčnega projekta so se v letu 2019 sredstva prenesla na projekta
Promocija v sektorju mleka in Promocija v sektorju mesa, ter tako porabila za izvajanje kampanj za mleko in meso v sklopu triletne promocijske
kampanje pod sloganom Naša super hrana.

2311-08-0005 - Programi informiranja in promocije, 2009-2014
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen ukrepa je dejansko podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem povečanja ugleda kmetijskih
proizvodov porekla Evropske unije. Od leta 2008 naprej lahko upravičenci na podlagi javnega poziva, ki je objavljen v začetku vsakega leta,
predložijo programe informiranja in promocije. Število predloženih programov in odločitev o odobrenih programih s strani Evropske komisije je
znana dvakrat letno.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program GIZ Mlekarstva Slovenije - Mlečno je super II, ki je potekal v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori, se je začel izvajati v letu 2015 in se
zaključil v letu 2019. Program je dosegel svoja pričakovanja predvsem v Bosni in Hercegovini, medtem ko v Srbiji ni bil program dobro sprejet,
zato so tudi omejili promocijske aktivnosti.
Z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije poteka tožba na sodišču za oba predložena programa. Iz prvega programa Agencija terja ZZEKS za
vračilo po FURS ugotovljenih nepravilnostih znesek v višini 153.866,00 eur, sklep v tej zadeve je pravnomočen in izvršljiv z dnem 1.10.2019. Iz
programa Bioužitek II pa terja izvajalec terja (prej Dialog d.o.o., ki se je preimenoval v Kelemen d.o.o.) sredstva v višini 104.663,23 eur, ta sredstva
je tudi zavaroval s predhodno odredbo, na katero se je Agencija pritožila.
FURS je pri programu GIZ Slovenska zelenjava izvedel naknadno kontrolo transakcij po izplačilu v skladu z Uredbo 1306/2013. Ugotovljene so
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bile nepravilnosti v višini 11.951,75 EUR (EU in RS sredstva). Stranka sankcije ni poravnala, zato je vložena tožba na sodišče.

2330-16-0016 - Promocija v sektorju mesa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvajanje aktivnosti po zakonu, z zbranimi sredstvi zavezancev, ter ozaveščati potrošnika z namenom pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil na podlagi pomoči v obliki promocije. Cilj je, da se v letu 2016 doseže 70% delež potrošnje lokalnih kmetijskih in živilskih
proizvodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Od 10. aprila 2019 do 31. maja 2019 je potekal zadnji val zelo uspešne triletne promocijske kampanje, pod sloganom »Naša super hrana«, ki je
potekala od novembra 2016. Oglaševalsko-komunikacijska kampanja “Naša super hrana” je potekala v obdobju od jeseni leta 2016 do vključno
pomladi leta 2019 in je vključevala dva vsebinska sklopa: - skupna splošna promocija kmetijskih in živilskih proizvodov
- sektorska promocija mesa in mesnih izdelkov (goveje in perutninsko). Kampanja Naša super hrana je v okviru vsakega izmed omenjenih dveh
sklopov vključevala tudi promocijo sheme in označbe Izbrana kakovost – Slovenija, s katerim država potrošniku zagotavlja kontrolirano
kakovost in zagotovljeno slovensko poreklo. Poudarki sheme Izbrana kakovost Slovenija, so bili predvsem, da taki proizvodi zagotavljajo: -višjo
kakovost (proizvodi imajo specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja..), poleg nadzora s strani uradnih institucij tudi redno, vsaj enkrat letno kontrolirani s strani certifikacijskega organa, - da so osnovne surovine
znanega porekla (izvor osnovne surovine od pridelave do predelave, pri živalih za meso pa vsaj od reje do predelave živali), - v celoti pridelavo
in predelavo v Sloveniji. Ankete javnega mnenja, ki smo jih izvajali z raziskovalno agencijo Valicon, kažejo pozitivne rezultate komuniciranja:
72% vseh vprašanih prepozna znak Izbrana kakovost - Slovenija in hkrati pravilno interpretira njegov pomen. Vrednost je podvojena glede na
stanje konec leta 2016, ko je znak že bil v delni uporabi, ni pa bil še komuniciran (2016 = 38%).
Potrošniki že tudi dobro poznajo pomen znaka izbrana kakovost, saj prevladujejo odgovori, da znak zagotavlja Slovensko poreklo in višjo
kakovost. Delež tistih, ki so za izdelke označene z znakom “izbrana kakovost – Slovenija”, pripravljeni plačati višjo ceno in indikator znaka kot
odločilnega faktorja za izbiro, ostajajo značilno višji. Značilno se je zmanjšal delež tistih, ki meso označeno z znakom “izbrana kakovost –
Slovenija” enačijo z izdelki brez omenjene oznake. Glede na oktober 2016 so potrošniki po kampanji značilno pogosteje mnenja, da znak “izbrana
kakovost – Slovenija” pomeni, da je goveje in perutninsko meso rejeno in predelano v Sloveniji, kar je eno od ključnih sporočil kampanje in
hkrati tisto, ki je najlažje razumljivo, zato lahko to spremembo pripišemo učinku kampanje.

2330-16-0017 - Promocija v sektorju mleka
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvajanje aktivnosti po ZPKŽP, z zbranimi sredstvi zavezancev, ter ozaveščati potrošnika z namenom pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil na podlagi pomoči v obliki promocije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Od 10. aprila 2019 do 31. maja 2019 je potekal zadnji val zelo uspešne triletne promocijske kampanje, pod sloganom »Naša super hrana«, ki je
potekala od novembra 2016. Oglaševalsko-komunikacijska kampanja “Naša super hrana” je potekala v obdobju od jeseni leta 2016 do vključno
pomladi leta 2019 in je vključevala dva vsebinska sklopa: - skupna splošna promocija kmetijskih in živilskih proizvodov
- sektorska promocija sheme Izbrana kakovost Slovenija za mleko in mlečne proizvode. Od skupaj 13 postavljenih ciljev s komuniciranjem, nismo
dosegli enega pri sektorju mleka, in sicer:
- Izboljšanje percepcije o mleku »zdravo za razvoj«.
V ciljni skupini ženske 25-55 let beležimo statistično značilno rast pri želji ekskluzivnega nakupovanja hrane slovenskega porekla in preverjanju
njenega porekla, ali je le-to slovensko.
Istočasno beležimo statistično značilen padec deleža tistih, ki so v ciljni skupini ženske 25-55 let pripravljene plačati za izdelke slovenskega
porekla najvišjo cenovno premijo (ceno višjo za več kot 20%). Podrobna analiza pokaže, da gre ta razlika na račun višjega deleža pri odgovoru
„15% več“. Sklepamo lahko, da je ta ciljna skupina v obdobju 2016-2019 izoblikovala ustrezno vrednotenje vrednosti slovenskega porekla. Delež
tistih, ki so sicer pripravljeni za slovensko poreklo plačati več, se ni značilno spremenil in ostaja nad 70%.

2330-17-0018 - Programi promocije za kmetijsko živilske proizvode
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj ukrepa za informiranje in promocijo je okrepiti konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije, s čimer bodo konkurenčni pogoji bolj izenačeni tako
na notranjem trgu kot v tretjih državah. Poleg tega je cilj ukrepa za informiranje in promocijo povečati potrošnikovo ozaveščenost o prednostih
kmetijskih proizvodov in proizvodnih metod Unije ter o shemah kakovosti Unije in njihovi prepoznavnosti. Poleg tega bi morali ukrepi povečati
konkurenčnost in porabo kmetijskih proizvodov Unije, njihovo prepoznavnost tako znotraj kot zunaj Unije, njihov tržni delež, s posebnim
poudarkom na trgih tretjih držav z najvišjim potencialom rasti. V primeru resnih motenj na trgu, izgube zaupanja potrošnikov ali drugih
specifičnih problemov bi morali taki ukrepi vzpostaviti normalne tržne pogoje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pri programu GIZ Kranjska klobasa se je izplačal zahtevek iz druge faze programa. Program se izvaja v Sloveniji in poteka v skladu s pripravljenim
načrtom. GIZ-u Mesne industrije, ki izvaja dva programa, in sicer Svinjsko meso na srbskem trgu in Kraški pršut v Sloveniji se je prav tako
izplačal zahtevek iz 2. faze za vsak program.
Skupina panonski vrtovi izvaja program za Ptujski lük, ki je tudi prejel izplačilo zahtevka iz druge faze programa. Program se izvaja v Sloveniji in
promocija Ptujskega lüka poteka po načrtu. Skupina panonski vrtovi izvaja še program za Štajersko-prekmursko bučno olje, pri katerem je bil
izplačan zahtevek prve faze programa.
Za promocijo Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice v Sloveniji se je izvajalcu programa izplačal zahtevek druge faze programa.
Čebelarska zveza Slovenije izvaja program za Kraški med, Kočevski med in Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, kateri je zahtevek
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druge faze programa bil prav tako izplačan.

2330-18-0010 - Splošna promocija kmetijske politike 2018-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izboljšanje informiranosti javnosti o kmetijski politiki. Izvajale se bodo aktivnosti informiranja, oglaševanja in promocije zlasti na področju
kmetijstva s poudarkom na posebnih lastnostih kmetijskih in živilskih proizvodov, shemah kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov, varnosti
in kakovosti živil, verigi preskrbe s hrano, združevanju proizvajalcev, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, povečanju konkurenčnosti kmetijstva
in gozdarstva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bile s tega projekta financirane podporne dejavnosti zastavljenim programom promocij. Projekti, ki so bili realizirani so bili spletno
urednikovanje na spletnih kanalih: spletni strani www.nasasuperhrana.si (NSH), na facebook straneh (NSH in izbrana kakovost Slovenija),
youtubu NSH in preko e-novic NSH naročnikom na novice. Oblikovanje in objave kreativnih rešitev, ki pripomorejo k povečanju zavedanja
splošne javnosti o pomenu uživanja lokalne hrane. Spremljanje uspešnosti nacionalne kampanje za promocijo lokalnih in živilskih proizvodov,
meritve uspešnosti zastavljenih kazalnikov promocij. Analize prodaj izbranih kategorij s poudarkom na izdelkih izbrana kakovost. Priprava
izhodišč - za eko kampanjo, raziskava na potrošnikih.

2330-18-0014 - Tradicionalni slovenski zajtrk 2018-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk se zagotavljajo sredstva za nakup živil za izvedbo zajtrka, ki izvedejo v vrtcih, osnovnih šolah in
Zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Z naročanjem lokalne (slovenske) hrane za izvedbo zajtrka, ki
se izvede na dan slovenske hrane, se javne zavode spodbuda za večje zanimanje in naročanje hrane iz bližine čez celo leto. Lokalna (slovenska)
hrana naj bi dobila prednost pri njihovi redni vsakodnevni oskrbi. Njena večja poraba prispeva k večji prehranski samooskrbi na nacionalni
ravni, zagotavlja ohranjanje poseljenosti podeželja in več delovnih mest. Hrana iz bližine je bolj sveža, kakovostnejša in pripomore k
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Ker donacije živil niso zagotovljene, se sredstva zagotovijo iz proračuna RS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
15. novembra 2019 je bil zelo uspešno izveden že 9. Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt je postal in ostaja osrednji dogodek dneva slovenske
hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru. Z njim spodbujamo zajtrkovanje in sestavljanje jedilnikov, ki dajejo prednost lokalni
oziroma slovenski in sezonski hrani. Osnovna ciljna skupina ostajajo vrtci in osnovne šole. Sporočila, ki jih sporočamo s Tradicionalnim
slovenskim zajtrkom, širimo še v srednje šole, dijaške domove, domove za starejše,… tudi med trgovce in trgovske verige, do vsakega
gospodinjstva. Za boljšo komunikacijo z vsemi ciljnimi skupinami je bila pred izvedbo lanskega projekta temeljito prenovljena njegova spletna
stran, ki je zaživela že leta 2011. Skladno z Odredbo o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list RS, 52/19), lahko osnovne šole in
vrtci uveljavljajo povrnitev stroškov za nakup živil v višini pavšalnega nadomestila 0,52 eur na otroka. V projekt je bilo praktično vključenih
vseh 270.000 otrok v vseh slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. Vlogo za povrnitev stroškov pa je uveljavljajlo 495 vzgojno-izobraževalnih
zavodov.

2330-18-0029 - Evidenca zavezancev plačila prispevka za promocijo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je vzpostavitev preglednega in ustreznega sistema zbiranja prispevka po posameznih zavezancih, ter vse nadaljnje postopke za
nemoteno in tekoče zbiranje prispevka za promocijo: - izvrševanje nalog odmere (kot osnova za obračun prispevka in izdaja odločb Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja), -nadzora nad pobiranjem prispevka (kot osnova pri nadzoru kmetijske inšpekcije), -priprava poročil o
terjatvah, ki jih mora nadzornik JFP pripraviti za MF, -priprava poročil o neplačanih dajatvah, ter posredovanje le-teh v izterjavo na FURS, -točni
in ažurni podatki vplačanih zneskov, zaradi namenske porabe sredstev, -analiza podatkov za različne potrebe (koliko je bilo vplačanih sredstev s
strani pridelovalcev, koliko s strani kupcev, kar je pomemben podatek zaradi nadaljnje analogije koriščenja sredstev za izvedbo različnih oblik
promocij ipd.). Cilj projekta je izdelava nove elektronske Evidence o zavezancih, skladno z zahtevami, ki so natančno navedene v projektni nalogi
za izdelavo EZPP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
v letu 2019 je bila elektronska aplikacija za pobirnje prispevka za promocijo, za vse kmetijske sektorje po Zakonu o promociji kmetijskih in
živilskih proizvodov, ki ima krajši naziv EZPP, popolnoma razvita - vendar zaradi čakanja Ministrstva za javno upravo, ki ima pristojnost
namestitve aplikacije na MKGP okolje - državni računalniški oblak, še ni bila dana v uporabo. Po uspešni namestitvi aplikacijo EZPP čaka še
temeljito testiranje, ki bo predvidoma potekalo v prvi polovici leta 2020.

2330-19-0001 - Promocija v sektorju sadja 2019-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvajanje promocijskih aktivnosti po ZPKŽP, z zbranimi sredstvi zavezancev, ter ozaveščanje potrošnika z namenom pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov in živil na podlagi pomoči v obliki promocije. ZPKŽP določa financiranje promocije tako s sredstvi pridelovalcev,
torej KG, predelovalcev oziroma živilsko-predelovalne industrije ter z javnimi sredstvi. Dejavnosti skupne splošne promocije in promocije shem
kakovosti za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih in živilskih proizvodov so ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. To področje v
Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ključni cilj ZPKŽP je promocija široko zastopane nacionalne sheme
kakovosti »izbrana kakovost« ter tako označenih proizvodov. S pomočjo tovrstne promocije se potrošnika informira o pomenu in
prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočeni rabi ter
sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega pa se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki tudi
ustvarja pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja. ZPKŽP vzpostavlja temelje za evropsko primerljiv model izvajanja promocije in
informiranja potrošnikov. Tak sistem financiranja promocije kmetijskih in živilskih proizvodov imajo vzpostavljen v skoraj vseh državah članicah
EU. Komunikacijski cilji, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu promocije 2019-2025, pripravljenem na FDV, 2018 in jih zasledujemo v promocijskih
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kampanjah (merimo njihovo doseganje), in ki bi dolgoročno morali vplivati tudi na doseganje osnovnih ciljev: - dviganje ozaveščenosti o
koristnosti sadja v okviru zdrave in uravnotežene prehrane odraslih in otrok pri 70 % odrasle populacije in 80 % mladostnikov; - izdelati podobo
sadja in sadnih izdelkov lokalnega porekla kot bolj kakovostnega, zdravega – povečati priklic ključnih atributov sadja pri 40 % odrasle
populacije in 60 % mladostnikov; - vzpostaviti nivo zaupanja v sadje in sadne izdelke lokalnega porekla preko povečanja poznavanja
zagotavljanja varnosti, sledljivosti in kakovosti pri sadju in sadnih izdelkih pri 80 % odrasle populacije; - doseči priklic ključnih atributov sadja in
sadnih izdelkov, povezanih z atributi izbrane kakovosti pri 30 % populacije; - doseči, da bodo porabniki v povprečju pripravljeni plačati več,
najmanj za 10 % za izdelke z oznako izbrana kakovost v primerjavi z izdelki v kategoriji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so se s strani zavezancev pridelave in predelave Sadja vplačevala finančna sredstva prispevka za promocijo po ZPKŽP. Skupaj je bilo
v letu 2019 zbranih zgolj 77.277,85 EUR. Na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov smo dolžni pred začetkom izvajanja
promocijskih aktivnosti zbrati dovolj sredstev s strani zavezancev za plačilo prispevka, torej sektorja sadja. Šele na podlagi zbranih sredstev
sektorja sadja lahko dodamo sredstva iz proračuna, in začnemo z dejanskimi aktivnostmi promocije. Sredstva so zbrana na namenski proračunski
postavki 130024 - obvezi prispevek po ZPKŽP. Na podlagi zbranih sredstev in sredstev proračuna bomo šele v letu 2020 izvedli javno naročilo za
začetek izvajanja aktivnosti promocije po priglašeni shemi državne pomoči.

2330-19-0002 - Promocija v sektorju mleka 2019-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvajanje promocijskih aktivnosti po ZPKŽP, z zbranimi sredstvi zavezancev, ter ozaveščanje potrošnika z namenom pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov in živil na podlagi pomoči v obliki promocije. ZPKŽP določa financiranje promocije tako s sredstvi pridelovalcev,
torej KG, predelovalcev oziroma živilsko-predelovalne industrije ter z javnimi sredstvi. Dejavnosti skupne splošne promocije in promocije shem
kakovosti za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih in živilskih proizvodov so ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. To področje v
Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ključni cilj ZPKŽP je promocija široko zastopane nacionalne sheme
kakovosti »izbrana kakovost« ter tako označenih proizvodov. S pomočjo tovrstne promocije se potrošnika informira o pomenu in
prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočeni rabi ter
sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega pa se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki tudi
ustvarja pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja. ZPKŽP vzpostavlja temelje za evropsko primerljiv model izvajanja promocije in
informiranja potrošnikov. Tak sistem financiranja promocije kmetijskih in živilskih proizvodov imajo vzpostavljen skoraj vse države članice EU.
Komunikacijski cilji, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu promocije 2019-2025, pripravljen na FDV, 2018, ki jih zasledujemo v promocijskih
kampanjah (merimo njihovo doseganje), in ki bi dolgoročno morali vplivati tudi na doseganje osnovnih strateških ciljev: - dviganje
ozaveščenosti o koristnosti mleka v okviru zdrave in uravnotežene prehrane odraslih in otrok med odraslo populacijo v Sloveniji za 10 % v
primerjavi z letom 2017. - izboljšati podobo mleka in mlečnih izdelkov lokalnega porekla kot bolj kakovostnega in za zdravje koristnega med
odraslo populacijo v Sloveniji - povečati priklic ključnih atributov mleka za 10 % v primerjavi z letom 2017. - vzpostaviti nivo zaupanja v mleko in
mlečne izdelke lokalnega porekla preko povečanja poznavanja zagotavljanja varnosti, sledljivosti in kakovosti pri mleku in mlečnih proizvodih
med vsaj 80 % odraslimi slovenske populacije. - Doseči priklic ključnih atributov mleka in mlečnih izdelkov, povezanih z atributi izbrane
kakovosti, pri 30 % populacije. - Doseči, da bojo porabniki v povprečju pripravljeni plačati za 10 % več za izdelke z oznako izbrana kakovost.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bile pripravljene pravne podlage za začetek pobiranja prispevka za promocijo v sektorju mleka v programskem obdobju 2020 do
2022: Odredba o vključitvi sektorja mleka v izvajanje promocije za obdobje 2020 – 2022 (Ur.l.RS št. 4/20), Uredba o obveznem prispevku za
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020 - 2022 (Ur.l.RS št. 9/2020). Priprava Odredbe o
Programu promocije sektorjev mleka in mesa za obdobje 2020-2022. V postopku pa so dokumenti za priglasitev programa pri Evropski komisiji o
združljivosti sheme državnih pomoči. Po prejetju sklepa EK in objavi le-tega v Uradnem listu RS se bo začel pobirati prispevek v tem sektorju, kar
je pogoj za izvajanje promocijskih aktivnosti.

2330-19-0003 - Promocija v sektorju mesa 2019-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvajanje promocijskih aktivnosti po ZPKŽP, z zbranimi sredstvi zavezancev, ter ozaveščanje potrošnika z namenom pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov in živil na podlagi pomoči v obliki promocije. ZPKŽP določa financiranje promocije tako s sredstvi pridelovalcev,
torej KG, predelovalcev oziroma živilsko-predelovalne industrije ter z javnimi sredstvi. Dejavnosti skupne splošne promocije in promocije shem
kakovosti za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih in živilskih proizvodov so ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. To področje v
Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ključni cilj ZPKŽP je promocija široko zastopane nacionalne sheme
kakovosti »izbrana kakovost« ter tako označenih proizvodov. S pomočjo tovrstne promocije se potrošnika informira o pomenu in
prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočeni rabi ter
sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega pa se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki tudi
ustvarja pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja. ZPKŽP vzpostavlja temelje za evropsko primerljiv model izvajanja promocije in
informiranja potrošnikov. Tak sistem financiranja promocije kmetijskih in živilskih proizvodov imajo vzpostavljen skoraj vse države članice EU.
Komunikacijski cilji, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu promocije 2019-2025, pripravljenem na FDV, 2018, in ki jih zasledujemo v promocijskih
kampanjah (merimo njihovo doseganje), in ki bi dolgoročno morali vplivati tudi na doseganje osnovnih strateških ciljev: - dviganje
ozaveščenosti o koristnosti konzumacije lokalno pridelanega mesa in mesnih izdelkov v primerjavi z generičnimi nakupi za 10 % v primerjavi z
letom 2017; - izboljšati podobo mesa in mesnih izdelkov lokalnega porekla kot bolj kakovostnega med odraslo populacijo – povečati priklic
ključnih atributov mesa za 10 % v primerjavi z letom 2017; - vzpostaviti nivo zaupanja v meso in mesne izdelke lokalnega porekla preko
povečanja poznavanja zagotavljanja varnosti, sledljivosti in kakovosti pri mesu in mesnih izdelkih med vsaj 60 % odrasle slovenske populacije; doseči priklic ključnih atributov mesa in mesnih izdelkov, povezanih z atributi izbrane kakovosti, pri 30 % populacije; - doseči, da bojo porabniki
v povprečju pripravljeni plačati za 10 % več za izdelke z oznako izbrana kakovost v primerjavi z izdelki v kategoriji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bile pripravljene pravne podlage za začetek pobiranja prispevka za promocijo v sektorju mesa v programskem obdobju 2020 do
2022: Odredba o vključitvi sektorja mesa za izvajanje promocije za obdobje 2020 – 2022 (Ur.l.RS št. 4/20), Uredba o obveznem prispevku za
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promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020 - 2022 (Ur.l.RS št. 9/2020). Priprava Odredbe o
Programu promocije sektorjev mleka in mesa za obdobje 2020-2022. V postopku pa so dokumenti za priglasitev programa pri Evropski komisiji o
združljivosti sheme državnih pomoči. Po prejetju sklepa EK in objavi le-tega v Uradnem listu RS se bo začel pobirati prispevek v tem sektorju, kar
je pogoj za izvajanje promocijskih aktivnosti.

2330-17-0001 - Podpora podjetjem ŽPI na tretjih trgih
Opis ukrepa
Ukrep Podpora podjetjem ŽPI pri poslovanju na tretjih trgih je namenjen izboljšanju poslovanja podjetij živilske industrije na tretjih trgih. S tem
se bo povečala konkurenčnosti in izboljšali poslovni rezultati živilskih podjetij. Predvideno je postopno izboljšanje poslovnih rezultatov in
povečanje prihodkov, ki jih živilska podjetja zaslužijo na tretjih trgih. Sredstva bodo namenjena tudi izboljšanju poslovnega okolja slovenskih
živilskih podjetij na tretjih trgih predvsem z zmanjševanjem tehničnih in administrativnih ovir za poslovanje na tretjih trgih.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB
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Proračunski viri

20.000,00

9.125,80

9.125,80

45,62

Neposredni učinki
C0492 - Podpora živilsko predelovalni industriji pri vstopanju na trge tretjih držav
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Cilj je izboljšanje pogojev poslovanja in doseganju večje konkurenčnosti živilskih in kmetijskih podjetij doma in v tujini. Predvidena je sklenitev
dogovorov s prioritetnimi državami za zmanjšanje administrativnih in tehničnih ovir pri izvozu proizvodov slovenskih živilskih in kmetijskih
podjetij na trge tretjih držav. V okviru ukrepa je predvideno kritje stroškov mednarodnega sodelovanja (študijski obiski, seminarji, delavnice).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Podpora živilskopredelovalni industriji na tretjih trgih je bila namenjena predvsem predstavitvi podjetij slovenske živilskopredelovalne industrije
na tretjih trgih izven EU. Določena sredstva so bila namenjena tudi prevajanju dokumentov iz kitajščine ki smo jih potrebovali pri pridobivanju
dovoljenj za izvoz svinjskega in govejega mesa na Kitajsko.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z boljšo predstavitvijo slovenskih podjetij na tretjih trgih se bo povečala tudi konkurenčnost podjetij slovenske živilskopredelovalne industrije
na teh trgih. Obenem pa bomo s pridobitvijo dovoljen omogočili podjetjem, da izvažajo tudi na trge na katere do sedaj niso imeli dostopa.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I000964 Št. izvedenih projektov pomoči živilsko predelovalni industriji pri
vstopanju na trge tretjih držav

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
1,00

2012 3,00

2,00

2013 2,00

1,00

2014 2,00

2,00

2015 2,00

4,00

2016 2,00

2,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

2,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00
2021 3,00
2022 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000964 Št. izvedenih projektov pomoči živilsko
predelovalni industriji pri vstopanju na trge tretjih držav"
V letu 2019 smo se uspešno predstavili na sejmu Prowine China 2019 v Šanghaju kjer je sodelovalo večje število slovenskih vinarjev. sodelovali
smo na sejmu na Poljskem, kjer smo se predstavili v sodelovanju z GZS- ZKŽP. Septembra pa je Slovenijo obiskala kitajska inšpekcija, ki je
pregledovala obrate za zakol in predelavo svinjskega in govejega mesa.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I000964

Izvajajo se aktivnosti v zvezi s prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov na tretje trge. Pridobivajo se dovoljenja potrebna za izvoz specifičnih
kmetijskih in živilskih proizvodov.

Pravne podlage
ID

NAZIV
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ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

2330-19-0019 - Generična promocija shem kakovosti
Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

0,00

233.355,69

233.355,69

----

Neposredni učinki
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1103 - Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja
110301 - Razvoj podeželja

2311-11-S013 - Izboljšanje kakovosti življenja
Opis skupine projektov
Za doseganje ciljev 3. osi se izvajajo naslednje aktivnosti/ukrepi: a) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in
možnosti za ustvarjanja novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je predvsem naložbam, ki
so potrebne za začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe nekmetijske dejavnosti. b) Podpora
ustanavljanju in razvoju podjetij Ukrep bo podprl razvoj mikro podjetij, kot tudi posameznike, ki bodo ustanavljali nova oziroma modernizirali
mikro podjetja v nekmetijskem sektorju s sedežem podjetja ter delovnimi mesti na podeželju, kot tudi samemu delovanju. c) Osnovne storitve za
gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo V sklopu tega ukrepa se bodo namenjala sredstva za delovanje večnamenskih prostorov za
medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva ter za osnovne storitve za
podeželsko prebivalstvo. d) Obnova in razvoj vasi V sklopu tega ukrepa se bodo namenjala sredstva za ureditev javnih površin znotraj naselij,
obnovitvi objektov skupnega pomena, ureditvi tematskih poti in ureditev infrastrukture lokalnega pomena. e) Ohranjanje in izboljševanje
dediščine podeželja

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

0,00

4.018,81

4.018,81

----

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov
2330-12-2149 - Razširitev pokopališča v Kortah
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen naložbe je razširitev pokopališča v Kortah, kar bo prispevalo k urejenosti okolja v tem naselju in njegovi bližnji okolici oz. k izboljšanju
kakovosti življenja na vsem podeželskem območju občine Izola. Cilji projekta so zagotoviti ustrezne pokopališče infrastrukture na podeželskem
območju občin Izola, omogočiti ustrezne življenjske pogoje in trajnostni razvoj v lokalnem območju ter urediti problematiko parkiranja
obiskovalcev pokopališča v naselju Korte.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bila vložena tožba s strani upravičenca.

2311-11-S032 - Obveznosti iz preteklih programskih obdobij
Opis skupine projektov
Projekt zajema plačilo prevzetih obveznosti za ukrepe po Programu razvoja podeželja, ki presegajo s programom določena sredstva ter plačilo
pozitivno rešenih pritožb za ukrepe Program razvoja podeželja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C5946 - Poplačilo zapadlih obveznosti iz preteklih programskih obdobij
Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
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Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 ni bilo izplačil iz naslova obveznosti iz preteklih programskih obdobij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 ni bilo izplačil iz naslova obveznosti iz preteklih programskih obdobij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06259 Odstotek poplačanih zapadlih letnih obveznosti iz preteklih
programskih obdobij

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

0,00

2015 100,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 100,00

0,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

0,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06259 Odstotek poplačanih zapadlih letnih obveznosti iz
preteklih programskih obdobij"
V letu 2019 ni bilo izplačil iz naslova obveznosti iz preteklih programskih obdobij.

Obrazložitev projektov
2311-07-0055 - Obveznosti iz preteklih programskih obdobij PRP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt zajema plačilo prevzetih obveznosti za ukrepe Programov razvoja podeželja, kjer sprejete obveznosti presegajo s programom določena
sredstva ter za plačilo pozitivno rešenih pritožb v primer, da jih ni mogoče plačati iz tekočega programa razvoja podeželja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju.

2330-17-S001 - PRP 14-20 Spodbujanje prenosa znanja in inovacij
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov želimo vzpostaviti manjkajoče povezave med raziskavami in prakso, izboljšati dostop do specializiranih svetovalnih
storitev in povečati usposobljenost zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu ter spodbujati različne oblike sodelovanja med različnimi
raziskovalnimi in strokovnimi institucijami ter končnimi uporabniki znanj.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.615.000,00

3.628.598,27

3.628.598,27

64,62

Neposredni učinki
C6645 - Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi znotraj tega cilja (M01, M02, M16) želimo vzpostaviti manjkajoče povezave med raziskavami in prakso, izboljšati dostop do
specializiranih svetovalnih storitev in povečati usposobljenost zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu ter spodbujati različne oblike
sodelovanja med različnimi raziskovalnimi in strokovnimi institucijami ter končnimi uporabniki znanj.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Prenos znanja pomembno prispeva k povečanju usposobljenosti zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu. Z vsebinami, ki vključuje
specifična znanja, ki jih slušatelji ne morejo dobiti v rednem izobraževalnem sistemu in inovativnimi metodami, po zaključku usposabljanj lahko
uspešneje opravljajo svoje delo. Izvajalci usposabljanj se za namen izvedbe seznanijo z najnovejšimi dognanji na posameznih področjih in se
med samo tudi projektno povezujejo. Individualna svetovanja izboljšujejo specifična znanja in informiranost subjektov, ki si želijo ali so se že
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vključili v ukrepe KOPOP, EK in DŽ ter zagotavljajo boljše razumevanje vsebin navedenih ukrepov. Predvsem pa je bistvenega pomena, da so
informacije podane na konkretno situacijo na kmetijskem gospodarstvu. Z izvajanjem projektov v okviru ukrepa M16 se preko vzpostavljenih
partnerstev med kmetijskimi gospodarstvi ter raziskovalnimi, svetovalnimi oz. izobraževalnimi institucijami izboljšuje pretok znanja in inovacij od
stroke do kmetijske prakse ter pretok informacij s kmetijske in gozdarske prakse do stroke glede dejanskih, praktičnih problemov, s katerimi se
kmetijska gospodarstva soočajo pri svojem delu. Okrepljene povezave in sodelovanje bodo privedle do novih ali izboljšanih rešitev, ki bodo
uporabne za kmetijsko in gozdarsko prakso.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva se kažejo izrazite potrebe po prenosu tehnologij in tehnološkega znanja v prakso, močnejši
povezanosti med kmeti, strokovnimi službami in raziskovalci. Pri sodelovanju med ključnimi akterji v tem sistemu se kaže majhen napredek, šibak
pa je še vedno povratni tok informacij o potrebah prakse. Zato z ukrepi M01, M02 in M16 krepimo prenos znanja in inovacij na podeželju in
povezujemo ključne akterje v tem sistemu. Prenos znanja pomembno prispeva k povečanju usposobljenosti zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu
in živilstvu. Z vsebinami, ki vključuje specifična znanja, ki jih slušatelji ne morejo dobiti v rednem izobraževalnem sistemu in inovativnimi
metodami, po zaključku usposabljanj lahko uspešneje opravljajo svoje delo. Izvajalci usposabljanj se za namen izvedbe seznanijo z najnovejšimi
dognanji na posameznih področjih in se med samo tudi projektno povezujejo. Individualna svetovanja izboljšujejo specifična znanja in
informiranost subjektov, ki si želijo ali so se že vključili v ukrepe KOPOP, EK in DŽ ter zagotavljajo boljše razumevanje vsebin navedenih
ukrepov. Predvsem pa je bistvenega pomena, da so informacije podane na konkretno situacijo na kmetijskem gospodarstvu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07966 Število upravičencev deležnih svetovanja

VIR ME

IZH.
LETO

št
2014
oseb

IZH.
VREDNOST
0,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 0,00

352,00

2016 4.500,00

419,00

2017 0,00

1.699,00

2018 0,00

5.060,00

2019 0,00

13.416,00

2023 18.636,00
I08113 Število udeležencev usposabljanja

št

2014

0,00

2015 0,00
2016 12.450,00

9.762,00

2017 0,00

13.859,00

2018 0,00

5.560,00

2019 0,00

12.724,00

2023 100.600,00
I08114 Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa
sodelovanje

št

2014

0,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

30,00

2019 0,00

91,00

2023 60,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07966 Število upravičencev deležnih svetovanja"
V okviru podukrepa M2.1 – podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja je bilo do konca leta 2019 podpisanih 17 pogodb. V letu 2019 so
bile v okviru podukrepa M2.1 podpisane 4 pogodbe od tega za 3 javna naročila, katera so bila objavljena v letu 2018 in za 1 javno naročilo,
katero je bilo objavljeno v letu 2019. V letu 2019 so bile podpisane pogodbe za naslednja javna: - Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega
gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020 - Individualna svetovanja za KMG, ki so vstopila v ukrep EK Izvedba individualnih svetovanja v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v ukrep KOPOP - Priprava programov Dobrobit živali na področju
prašičereje za leto 2020 V letu 2019 so se izvajala naslednja javna naročila - Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za leti 2018 in 2019 (v
letu 2019 je bilo izvedenih 1401 svetovanje) - Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja
za tista KMG, ki so se v kontrolo EK prvič vključila v letu 2017 in 2018 (v letu 2019 je bilo izdelanih 121 načrtov PEK) - Priprava programov
Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2019 (izvedeno svetovanje za 259 gospodarstev) - Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega
gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020 (izdelanih je bilo 81 načrtov PEK) - Individualna svetovanja za
KMG, ki so vstopila v ukrep EK (izvedenih je bilo 15 svetovanj) - Izvedba individualnih svetovanj v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v
ukrep KOPOP (izvedenih je bilo11 svetovanj) - Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2020 (še ni končnih podatkov)
V letu 2019 so se izvršila naslednja izplačila: - Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v
ukrep EK (v celoti) - Priprava, posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju
prašičereje za leto 2018 (v celoti) - Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP (v
celoti) - Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za leti 2018 in 2019 (delno izplačilo) - Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega
gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja Do konca leta 2019 je bilo
izvedenih 20.140 svetovanj, izplačanih pa 19.774 svetovanj. Za razliko (366 svetovanj) so poročila o opravljenem delu prišla konec leta 2019 in so
še v pregledovanju oz. AKTRP opravlja kontrolo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08113 Število udeležencev usposabljanja"
V okviru ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M1.1, so bila v letu 2019 izplačana naslednja javna naročila:
»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, za leto
2018« »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014- 2020, za leto 2018« »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja
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Republike Slovenije za obdobje 2014 -2020, na področju govedoreje, za leto 2018« »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju prašičereje, za leto 2018« »Usposabljanje za potrebe
izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju reje drobnice, za leto 2018«
»Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018«
»Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019-ohranjanje narave« »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019 – varovanje narave in invazivke« »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijskookoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019 – tla in podnebne spremembe« V
okviru ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M1.2, so bila v letu 2019 izplačana naslednja javna naročila: »Izvedba
demonstracijskega projekta – Prikaz namakalnega sistema V letu 2019 je bilo podpisanih 8 pogodb za javna naročila v okviru podukrepa M1.1. in
sicer: 1. »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,
za leto 2019« 2. »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020, za leto 2019- ohranjanje narave« 3. »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019- varovanje narave in invazivke« 4. »Predhodno usposabljanje za ukrep
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019- tla in podnebne
spremembe« 5. »Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020, za leti 2019 in 2020« 6. »Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju prašičereje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019« 7. »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju reje drobnice, za leto 2019« 8. »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa
6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019« V letu 2019
je bilo skupaj v okviru Ukrepa M01 objavljenih dvanajst (12) javnih naročil (11 v okviru ukrepa M1.1 in 1 v okviru podukrepa M1.2), od katerih je
pri 7 prišlo do podpisa pogodb. Razlog za razliko pri številu izvedenih javnih naročil in številu podpisanih pogodb je prejetje nedopustnih
ponudb ter dejstvo, da je bila pri dveh javnih naročilih pogodba podpisana v januarju 2020, ker je bilo potrebno en postopek javnega naročila
ponoviti, pri enem javnem naročilu pa je šlo za dolgo trajajoče pridobivanje dokazil iz uradnih evidenc. Do konca leta 2019 se je usposabljanj v
okviru ukrepa M01 skupaj udeležilo 59.974 udeležencev, od tega v okviru javnih naročil v letu 2019 pa 12.724 udeležencev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08114 Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v
okviru ukrepa sodelovanje"
Dosežena vrednost je rezultat izvajanja štirih javnih razpisov iz leta 2018. Na javne razpise je prispelo 106 vlog, odobrenih je bilo 59 vlog. Na
drugih javnih razpisih za vse štiri podukrepe v okviru ukrepa Sodelovanje so bili med razlogi za zavrnitev vlog nedoseganje zadostnega števila
točk pri merilih, neustreznost vlog ter poraba razpisanih sredstev. Skupaj je bilo do 31.12.2019 podprtih 91projektov v okviru ukrepa
Sodelovanje.

Obrazložitev projektov
2330-14-0025 - M02 Ukrep svetovanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je podpora kvalificiranim organizacijam, javnega in zasebnega prava, ki ponujajo storitve svetovanja s ciljem izboljšanja znanja
na področjih dobrobiti živali, kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil ter ekološkega
kmetovanja. V okviru tega projekta bo poseben poudarek namenjen svetovanju s področja biotske raznovrstnosti in zmanjševanja vplivov
kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda. Ta svetovanja bodo osredotočena zlasti na kmetijska gospodarstva, katerih kmetijska
zemljišča ležijo na posebnih obomočjih znotraj Nature 200 oz. na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne
vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) ter na prispevnih območjih
zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru podukrepa M2.1 – podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja je bilo do konca leta 2019 podpisanih 17 pogodb. V letu 2019 so
bile v okviru podukrepa M2.1 podpisane 4 pogodbe od tega za 3 javna naročila, katera so bila objavljena v letu 2018 in za 1 javno naročilo,
katero je bilo objavljeno v letu 2019.
V letu 2019 so bile podpisane pogodbe za naslednja javna naročila:
- Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020;
- Individualna svetovanja za KMG, ki so vstopila v ukrep EK;
- Izvedba individualnih svetovanja v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v ukrep KOPOP;
- Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2020.
V letu 2019 so se izvajala naslednja javna naročila
- Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za leti 2018 in 2019 (v letu 2019 je bilo izvedenih 1401 svetovanje);
- Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo EK prvič
vključila v letu 2017 in 2018 (v letu 2019 je bilo izdelanih 121 načrtov PEK);
- Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2019 (izvedeno svetovanje za 259 gospodarstev);
- Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020 (izdelanih je bilo 81
načrtov PEK);
- Individualna svetovanja za KMG, ki so vstopila v ukrep EK (izvedenih je bilo 15 svetovanj)
- Izvedba individualnih svetovanj v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v ukrep KOPOP (izvedenih je bilo11 svetovanj);
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- Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2020.
V letu 2019 so se izvršila naslednja izplačila:
- Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK (v celoti);
- Priprava, posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2018 (v
celoti);
- Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP (v celoti);
- Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za leti 2018 in 2019 (delno izplačilo);
- Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo
ekološkega kmetovanja.
Do konca leta 2019 je bilo izvedenih 20.140 svetovanj, izplačanih pa 19.774 svetovanj. Medtem ko za 366 svetovanj potekajo kontrole poročil o
opravljenem delu.

2330-15-0010 - M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti ciljnih skupin preko različnih oblik prenosa znanja. Te bodo z večjo usposobljenostjo lahko
krepile svojo konkurenčnost, povečale učinkovitost rabe virov, izboljšale okoljsko učinkovitost in prispevale k trajnostnemu razvoju podeželskih
območij. Upravičenci tega ukrepa so subjekti, ki bodo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvedbo usposabljanj oz.
demonstracijskih projektov. Udeleženci usposabljanj/demonstracijskih projektov oziroma končni upravičenci so: fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko ali živilsko-predelovalno dejavnostjo (nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev, člani kmetije) in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev; zaposleni v podjetjih, ki so registrirana za kmetijsko, gozdarsko ali živilsko-predelovalno
dejavnost ter fizične osebe, ki se ukvarjajo z gozdarstvom. Upravičeni stroški so stroški storitve organizacije in izvedbe
usposabljanj/demonstracijskih projektov. Z izvajanjem projekta želimo doseči usposabljanja za 101.200 udeležencev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M1.1, so bila v letu 2019 izplačana naslednja javna naročila:
-»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, za
leto 2018«
-»Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014- 2020, za leto 2018«
- »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 -2020, na
področju govedoreje, za leto 2018«
- »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na
področju prašičereje, za leto 2018«
- »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na
področju reje drobnice, za leto 2018«
- »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018«
- »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019-ohranjanje narave«
- »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019 – varovanje narave in invazivke«
- »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019 – tla in podnebne spremembe«
V okviru ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M1.2, so bila v letu 2019 izplačana naslednja javna naročila:
- »Izvedba demonstracijskega projekta – Prikaz namakalnega sistema
V letu 2019 je bilo podpisanih 8 pogodb za javna naročila v okviru podukrepa M1.1. in sicer:
1. »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za
leto 2019«
2. »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019- ohranjanje narave«
3. »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019- varovanje narave in invazivke«
4. »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019- tla in podnebne spremembe«
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5. »Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,
za leti 2019 in 2020«
6. »Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju prašičereje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za
leto 2019«
7. »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na
področju reje drobnice, za leto 2019«
8. »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019«
V letu 2019 je bilo skupaj v okviru Ukrepa M01 objavljenih dvanajst (12) javnih naročil (11 v okviru ukrepa M1.1 in 1 v okviru podukrepa M1.2),
od katerih je pri 7 prišlo do podpisa pogodb. Razlog za razliko pri številu izvedenih javnih naročil in številu podpisanih pogodb je prejetje
nedopustnih ponudb ter dejstvo, da je bila pri dveh javnih naročilih pogodba podpisana v januarju 2020, ker je bilo potrebno en postopek
javnega naročila ponoviti, pri enem javnem naročilu pa je šlo za dolgo trajajoče pridobivanje dokazil iz uradnih evidenc.
Vseh usposabljanj, ki so se izvedla v letu 2019 v okviru M01, se je udeležilo 12.724 udeležencev.

2330-15-0016 - M16 Sodelovanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ukrep Sodelovanje podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje
ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti. Ukrep bo zlasti namenjen spodbujanju
projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega bo
poseben poudarek namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja ter zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju
biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda. Zasledovanje cilja tehnološkega razvoja bo podprto predvsem preko
projektov sodelovanja, katerih rezultati bodo vzpostavljene nove in inovativne oblike prenosa znanja v prakso ter kapacitete za učinkovito,
oboje smerno komunikacijo med uporabniki in generatorji znanja, novih idej in rešitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 v okviru ukrepa Sodelovanje ni bilo realiziranih izplačil.
Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so bili v letu 2019 posredovani zahtevki za izplačilo sredstev v višini 583.612,66 evrov (iz
prvih javnih razpisov za podukrepe 16.2, 16.4, 16.5 in 16.9), ki so v obravnavi in bodo izplačani v letu 2020.
V letu 2019 je na druge javne razpise za vse štiri podukrepe v okviru ukrepa Sodelovanje prispelo 106 vlog, odobrenih je bilo 59 vlog.
V letu 2019 so bili v okviru ukrepa Sodelovanje objavljeni 3 javni razpisi (za podukrepa 16.2 in 16.5 za gozdarstvo ter za podukrep 16.5), ki do
konca leta še niso bili zaključeni, zato razpisana sredstva v letu 2019 niso bila v celoti dodeljena.

2330-17-S002 - PRP 14-20 Krepitev kmetijstva in ŽPI
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov si bomo prizadevali k povezovanju v učinkovite tržne verige: horizontalno v smeri izkoriščanja prednosti
proizvodnega povezovanja, skupne rabe proizvodnih kapacitet ter skupnega nastopa in vertikalno s ciljem tesnejšega povezovanja s
predelovalnimi obrati, povečevanja ponudbe kmetijskih proizvodov in živil z višjo dodano vrednostjo, zlasti proizvodov iz shem kakovosti in
nadstandardne reje živali. Poleg navedenega želimo izboljšati ekonomsko uspešnost kmetij ter zagotoviti lažje prestrukturiranje in posodabljanje
kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu ter zagotoviti lažji začetek opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim
kmetom, zlasti pa generacijsko pomladitev. V okviru skupine projektov so zagotovljena sredstva tudi za uspešno in učinkovito ter kakovostno
programiranje, upravljanje in izvajanje programov razvoja podeželja, povečanje prepoznavnosti programa ter zagotavljanje ustrezne kadrovske
podpore za izvedbo aktivnosti.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

21.806.561,08

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

74.506.976,65

66.314.899,41

66.314.899,41

89,00

Neposredni učinki
C6583 - Nemoteno izvajanje PRP 14-20
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Namen cilja je zagotoviti uspešno in učinkovito ter kakovostno programiranje, upravljanje in izvajanje programov razvoja podeželja, povečanje
prepoznavnosti programa ter zagotavljanje ustrezne kadrovske podpore za izvedbo aktivnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru Tehnične pomoči PRP 14–20 so bile izvedene aktivnosti študij, potrebnih za pripravo programskih dokumentov oziroma izboljšanje
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uspešnosti upravljanja in izvajanja programa; vrednotenja, ki so prispevala k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja programa ter oceni
uspešnost in učinkovitost samega izvajanja; izdelane so bile tehnične podlage za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020; izvedene so bile kontrole na
kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike (kontrole KOPOP, EK, OMD, DŽ – govedo, DŽ – prašiči), javni uslužbenci so se udeleževali
dogodkov v okviru PRP 14–20 in dogodkov v okviru priprav podlag za izvajanje Strateškega načrta SKP 21–27 itd. Javni uslužbenci, ki so
financirani iz sredstev PRP 14–20 so opravljali naloge v povezavi s upravljanjem in izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem programa, kar je
uspešno vplivalo na izvajanje programa.
V okviru delovanja Mreže za podeželje so bile izvedene aktivnosti, ki so povečale prepoznavnost programa razvoja podeželja in njegovih
sestavnih delov, prav tako je bila zagotovljena večja usklajenost med partnerji in obveščanje upravičencev in javnosti ter aktivnosti
usposabljanja, sodelovanja in povezovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 so bile v okviru Tehnične pomoči PRP 14–20 izvedene aktivnosti za nemoteno izvajanje ukrepov PRP 14–20, ki prispevajo k
povečanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva. Aktivnosti Tehnične pomoči PRP 14–20 vključujejo tudi javne
predstavitve javnih razpisov ter druge dogodke za upravičence, tj. izobraževalne delavnice in spletni seminarji, ki usposabljajo upravičence za
kvalitetno izvedbo svojih obveznosti; izdajo publikacij ter zgibank, kjer lahko upravičenci pridobijo več informacij o ukrepih PRP 14–20;
vzpostavljena je spletna stran programa razvoja podeželja, kjer lahko zainteresirani pridobijo več informacij, tedensko so se pripravljala eobvestila o aktualnih aktivnostih s področja razvoja podeželja
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07962 Število organiziranih dogodkov Mreže za
podeželje"
Dogodki Mreže za podeželje so se izvajali v skladu z letnim planom Mreže za podeželje za leto 2019. Dogodke pogosto izvajamo v soorganizaciji
ali v sodelovanju s partnerji Mreže za podeželje kot so Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine Slovenije,
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Zveza kmetic Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Organizirali smo dogodke za
informiranje upravičencev in splošne javnosti o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja v okviru PRP 2014–2020 ter Skupni kmetijski
politiki po 2020. Za bolj kakovostno izvajanje PRP in spodbujanje sodelovanja pa smo organizirali posvetovanja in aktivnosti, namenjene
mednarodnemu sodelovanju. V letu 2019 je bil poudarek na podpornih aktivnosti na področju M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete,
M4 Naložbe v osnovna sredstva in M11 – Ekološko kmetovanje. Sodelovanje na dogodkih, ki so bili namenjeni informiranju o programu razvoja
podeželja: - Mednarodni kmetijski sejem AGRA, - Kmetijsko-obrtni sejem Komenda, - komunikacijska kampanja EU projekt, moj projekt, predstavitev živilsko predelovalne industrije na dogodku Po Primorsko v Ljubljani, - Dnevih odprtih vrat rejcev drobnice, - sejem Dnevi
medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču, - Festival zelišč 2019. Dogodki, ki se namenjeni posvetovanju in prenosu znanja: - 5.
Slovenski podeželski parlament, - posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in Evropskega partnerstva za inovacije – EIP , - srečanje mladih
prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz PRP 2014–2020, - predstavitve Resolucije: Naša
hrana, podeželje in naravni viri po 2021, - konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetovanja, - posvet "Ekološko + lokalno = idealno",
Lokalna in ekološka hrana – Kako v naše vrtce, šole in bolnišnice? - delavnica za pomoč pri pripravi vloge na 10. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki jo je izvedla ARSKTRP, - ogled dobrih praks ekološkega kmetijstva v Nemčiji - Svetovni sejem
ekološkega kmetijstva Biofach in obisk ekološkega posestva Herrmannsdorfer, - spletni seminar Predstavitev petega javnega razpisa Podpora za
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (M4.2), - spletni seminar Lokalne akcijske skupine in prepoznavanje podjetij v
težavah - posvet Lokalnih akcijskih skupin, - konferenca 'Dopolnilne dejavnosti na kmetiji'. Dogodki, ki se namenjeni mednarodnim aktivnostim: udeležba kmetijskih svetovalcev na konferenci IALB 2019 pod geslom "Kmetijstvo na področju konfliktov med ekonomijo in ekologijo digitalno svetovanje", Salzburg, Avstrija, - strokovna ekskurzija na temo mladih kmetov v Italijo v povezavi z izvajanjem ukrepa 6.1 Pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete, - Svetovni kongres hmeljarjev v Žalcu in v Ljubljani, - izmenjava mladih kmetov (IYFE - International Youth
Farm Exchange) z namenom omogočiti izmenjavo - izkušnjo življenja in dela na različnih kmetijah v Evropi mladim kmetom iz Slovenije, - delavnica
na temo prihodnosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, - strokovni obisk kmečkih žena v Severni Makedoniji, - strokovna ekskurzija
slovenskih LAS na Avstrijsko Koroško, - udeležba 6. seje Skupščine evropskih mrež za razvoj podeželja (Evropska mreža za razvoj podeželja ENRD in Evropsko partnerstvo za inovacije – EIP-AGRI), - udeležba na 13. in 14. srečanju mrež za podeželje EU, - udeležba na 10. obletnici
delovanja evropskih mrež za razvoj podeželja (NetworX).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08112 Število publikacij"
Priprava in izdaja spletnih in tiskanih gradiv se je izvajala v skladu z Letnim planom Mreže za podeželje za leto 2019. Izdali smo tiskane in spletne
brošure, zgibanke in letake. Večina publikacij je bilo namenjeno podpori ukrepu M11 Ekološko kmetovanju in ukrepu M3 Sheme kakovosti za
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kmetijske proizvode in živila. V okviru Mreže za podeželje smo izdali naslednje publikacije: - brošura Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v
programskem obdobju 2014–2020 (v angleščini in slovenščini), - brošura Izboljšajmo ekološko kmetovanje, - brošura Inovativni mladi kmet,
kmetica 2019, - zgibanka Ekološko kmetovanje (posodobitev) , - zgibanka Obnova gozda s sadnjo, - zgibanka - Predstavitev kmetijskih vsebin na
uporabnih preglednicah za šolsko leto 2019/2020 za učence 9. razredov OŠ, - letaki na temo ekološkega kmetovanja, - letaki sheme kakovost, letaki izbrana kakovost, - prevod informativnih listov EIP-AGRI fokusnih skupin.

C6646 - Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
in dobrobit živali
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi znotraj tega cilja (M03, M04.2, M09, M14) si bomo prizadevali k povezovanju v učinkovite tržne verige: horizontalno v smeri
izkoriščanja prednosti proizvodnega povezovanja, skupne rabe proizvodnih kapacitet ter skupnega nastopa in vertikalno s ciljem tesnejšega
povezovanja s predelovalnimi obrati, povečevanja ponudbe kmetijskih proizvodov in živil z višjo dodano vrednostjo, zlasti proizvodov iz shem
kakovosti in nadstandardne reje živali.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Glede na podatek o izplačanih sredstev na ukrepih M03 in M16 lahko sklepamo, da je dosedanji neposredni učinek največji na področju
nadstandardne reje in na povečevanje ponudbe kmetijskih proizvodov in živil z višjo dodano vrednostjo, zlasti proizvodov iz shem kakovosti.
Izkazal se je večji interes za sredstva iz naslova podukrepa M04.2 za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Glede na dejstvo, da smo za
ukrep M09 prvi javni razpis objavili šele na koncu leta 2018 pa opažamo zanemarljiv neto učinek na področjih povezovanja v učinkovite tržne
verige, skupne rabe proizvodnih kapacitet ter skupnega nastopa na trgu, kot tudi na področju tesnejšega povezovanja s predelovalnimi obrati.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ukrepi prispevajo k večji potrošnji domačih proizvodov in neposredno vplivajo na povečanje števila vključenih sektorjev v sheme kakovosti.
Ukrepi prispevajo k povečanju prodaje proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti in omogočajo večjo zastopanost slovenskih proizvodov
na trgu.
Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in dobrobit živali, ima na povečanje
konkurenčnosti večinoma bolj posredne učinke, ki bodo znani šele na dolgi rok. Vpliv na izboljšanje konkurenčnosti ima zlasti investicijski
podukrep M04.2, pri katerem se je precej povečal obseg izplačil sredstev predvsem za mikro, mala in srednja podjetja. Prav tako ima vpliv ukrep
podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki prispeva k višji dodani vrednosti proizvoda ter podpore znotraj podukrepa ustanovitev
skupin in organizacij proizvajalcev, ki prispeva k boljšemu tržnemu položaju malih in srednje velikih kmetij. Učinki obeh podukrepov na večji
konkurenčnost kmetij bodo vidni na daljše časovno obdobje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07965 Število podprtih upravičencev

VIR ME

IZH. LETO

št oseb 2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2015

200,00

170,00

2016

300,00

172,00

2017

0,00

11.065,00

2018

0,00

14.522,00

2019

0,00

20.085,00

2023

24.845,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07965 Število podprtih upravičencev"
Dosežena vrednost kazalnika je v letu 2019 znašala 82% ciljne vrednosti, kar je za 23% več kot je znašala v letu 2018. Obseg izplačil na tem
podukrepu se je sicer povečal, vendar pa je prispevek tega podukrepa št. 4.2 k realizaciji dosežene vrednosti tega kazalnika v letu 2019 zelo
majhen, saj predstavlja komaj 0,3% dosežene vrednosti. Bistveno več se je povečala realizacija pri izvajanju podukrepa M03, ki znaša 60% ciljne
vrednosti. V letu 2019 imamo tudi prve rezultate iz naslova izvajanja ukrep M09, ki so v letu 2019 prispevali cca 3% ciljne vrednosti, medtem ko je
realizacija iz naslova ukrepa M14 ostala na približno enaki ravni, kot do sedaj. V letu 2019 so v okviru podukrepa 3.1 potekala izplačila za
zahtevke za upravičence iz prvih treh javnih razpisov. V prvih treh javnih razpisih je bilo odobrenih vlog za 127 upravičencev, v okviru katerih je
bilo v izvajanje ukrepa vključenih 11.559 kmetijskih gospodarstev. V letu 2019 smo prejeli zahtevke za 110 upravičencev, skupna zaprošena
vrednost znaša 309.025 EUR. Načrtovano število podprtih KMG v letu 2019 glede na načrtovano število podprtih KMG za celotno programsko
obdobje znaša 87,4 %, izplačanih pa je bilo 27,3 % razpoložljivih sredstev za ukrep M03. V letu 2019 se je iz naslova izvajanja podukrepa M04.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je povečal obseg izplačil. Izplačano je bilo 65 vlog v skupni višini
8,6 mio evrov za odobrene vloge iz prvih štirih javnih razpisov. Za Ukrep 9 smo ob koncu leta 2018 objavili prvi javni razpis, odobrili smo 3 vloge
v skupni višini 0,5 mio EUR, izplačali pa smo 75.000 EUR. V drugi polovici leta 2019 smo objavili drugi javni razpis, na katerem smo prejeli 10
vlog, nismo pa še imeli izdanih odločb v letu 2019 iz tega naslova. V letu 2019 so se sredstva namenila za izplačilo obveznosti za ukrep M14 iz
leta 2018. V okviru ukrepa M14 v letu 2018 je za operacijo DŽ – prašiči izplačila prejelo 254 kmetijskih gospodarstev za 45.826 GVŽ prašičev, za
operacijo DŽ – govedo je izplačila prejelo 7.592 kmetijskih gospodarstev za 92.311 GVŽ goveda in za operacijo DŽ – drobnica je izplačila prejelo
577 kmetijskih gospodarstev za 3.980 GVŽ drobnice.
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C6700 - Krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva ter vitalnost kmetij
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi znotraj tega cilja (M04.1, M04.3, M06.1, M06.4) želimo izboljšati ekonomsko uspešnost kmetij ter zagotoviti lažje prestrukturiranje in
posodabljanje kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu ter zagotoviti lažji začetek opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno
usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijsko pomladitev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru izvajanja podukrepa M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva sta bila v letu 2019 odprta dva javna razpisa iz naslova
izvajanja podukrepa 4.1 v vrednosti 23,1 mio evrov in sicer 10. JR, ki se je odprl že 28. 12. 2018 in ter 11. JR, ki se je objavil 1. 2. 2019. Na 10. JR je
bilo vloženih 100 vlog v skupni višini 13,5 mio eurov zaprošenih sredstev, odobrili pa smo 49 vlog v skupni višini 8,0 mio eurov odobrenih
sredstev. Na 11. JR je bilo vloženih 86 vlog v skupni višini 8,9 mio eurov zaprošenih sredstev. Vloge na tem JR so še v reševanju. Na podukrepu
4.1 smo iz naslova rednega izvajanja tega podukrepa v letu 2019 izplačali 457 vlog v skupni višini 30,97 mio evrov oziroma 48 % glede na vsa
izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.
V okviru izvajanja podukrepa M04.3 smo izvajali štiri operacije in sicer:
- Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. V letu 2019 ni bilo objavljenega JR, vršila so se izplačila iz naslova javnih razpisov iz
preteklih let. V letu 2019 smo z izplačili v višini 4,3 mio eurov 27 upravičencem omogočili izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
Vrednost izplačil je znašala 86 % glede na vsa izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju;
- Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. V letu 2019 je bil objavljen en javni razpis, višina razpisanih sredstev je bila
3,0 mio EUR. AKTRP je prejela 3 vloge v skupni višini 1,9 mio EUR zaprošenih sredstev, ki so v procesu obravnave. V letu 2019 so potekala prva
izplačila na tem projektu; izplačani sta bili dve vlogi v višini 0,4 mio eurov;
- Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. V letu 2019 ni bilo objavljenega JR in tudi še ni ni bilo izplačil
za vloge na JR iz leta 2018;
- Ureditev gozdne infrastrukture. V letu 2019 je bil objavljen en javni razpis Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019. Višina
razpisanih sredstev je bila 2,5 mio EUR. AKTRP je prejela 160 vlog v skupni višini 1,4 mio EUR zaprošenih sredstev, ki so v procesu obravnave.
Vršila so se izplačila iz obeh javnih razpisov, ki sta bila objavljena v letu 2016 in 2017. V letu 2019 smo z izplačili v višini 0,7 mio eurov _119
upravičencem z ureditvijo gozdne infrastrukture odprli gozdove in zmanjšali spravilne stroške. Vrednost izplačil je znašala 50 % glede na vsa
izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.
V okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letu 2019 potekala izplačila prvega obroka pavšalne podpore
upravičencem iz javnega razpisa, objavljenega v letu 2018 ter izplačila za drugi obrok podpore iz prvega javnega razpisa, objavljenega v letu
2015. Skupaj je bilo izplačanih 30.979.803,15 EUR javnih sredstev, kar predstavlja 48,6 % sredstev razpoložljivih za celo obdobje. Objavljen je bil
peti javni razpis, ki do konca leta še ni bil zaključen, zato razpisana sredstva še niso bila dodeljena.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Navedeni ukrepi pomembno prispevajo k povečanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva. Pri investicijskih ukrepih se
podpora nanaša tako na fizične kakor tudi na pravne osebe. Prispevek investicijskih ukrepov se bo še povišal v prihodnjih letih. Izboljšanje
konkurenčnosti ima zlasti investicijski podukrep M04.2, pri katerem se je precej povečal obseg izplačil sredstev predvsem za mikro, mala in
srednja podjetja.
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ID

KAZALNIK

I08115 Število podprtih upravičencev/gospodarstev - zagon dejavnosti za
mlade kmete

VIR ME
št
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LETO
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VREDNOST

LETO

2014

0,00

2015 0,00
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2016 300,00

221,00

2017 0,00

335,00

2018 0,00
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2019 0,00

302,00
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I08117 Število podprtih naložb v kmetijska gospodarstva

št

2014

0,00

2015 0,00
2016 20,00

9,00

2017 0,00

260,00

2018 0,00

540,00

2019 0,00

479,00

2023 2.071,00
I08123 Število podprtih naložb v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti

št

2014

0,00

2015 0,00
2016 0,00

1,00

2017 0,00

1,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 420,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08115 Število podprtih upravičencev/gospodarstev - zagon
dejavnosti za mlade kmete"
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V letu 2019 so v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete potekala izplačila prvega obroka pavšalne podpore
upravičencem iz javnega razpisa, objavljenega v letu 2018. Prvi obrok podpore je prejelo 197 mladih kmetov iz sklopa A (mladi kmetje, ki so
vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji), kar predstavlja
2/3 izplačanih vlog in 105 mladih kmetov iz sklopa B (mladi kmetje zaposleni izven prevzetega kmetijskega gospodarstva), kar predstavlja 1/3
izplačanih vlog. Skupno smo v letu 2019 izplačali 302 vloge, kar predstavlja 18% načrtovane ciljne vrednosti do leta 2023.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08117 Število podprtih naložb v kmetijska gospodarstva"
Na podukrepu 4.1 smo iz naslova rednega izvajanja tega podukrepa v letu 2019 izplačali 479 vlog v skupni višini 30,97 mio evrov oziroma 48 %
glede na vsa izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08123 Število podprtih naložb v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti"
V letu 2019 nismo izplačali nobenih sredstev iz naslova rednega izvajanja podukrepa 6.4. Vsa izplačila so se nanašala na prevzete obveznosti iz
naslova izvajanja ukrepov iz PRP 2007-2013.

Obrazložitev projektov
2330-14-0026 - Tehnična pomoč 2014-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen tehnične pomoči je zagotoviti uspešno in učinkovito ter kakovostno programiranje, upravljanje in izvajanje programov razvoja podeželja,
povečanje prepoznavnosti programa ter zagotavljanje ustrezne kadrovske podpore za izvedbo aktivnosti. Glavni cilji, katerim bodo sledile
aktivnosti v okviru tehnične pomoči PRP 2014 - 2020, so: zagotoviti ustrezno podporo za aktivnosti, ki so potrebne za programiranje, upravljanje
in izvajanje programov razvoja podeželja; delovanje Mreže; krepitev zmogljivosti organov držav članic upravičencev in zmanjšanje upravnega
bremena za upravičence.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta 2330-14-0026 - Tehnična pomoč 2014–2020 se, skladno s 6. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013, lahko podpirajo aktivnosti za
pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo koriščenja
sredstev sklada EKSRP. Aktivnosti iz tega odstavka se lahko, skladno z 59. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, nanašajo tudi na predhodna ali
naslednja programska obdobja.
Namen tehnične pomoči je zagotoviti uspešno in učinkovito ter kakovostno programiranje, upravljanje in izvajanje programov razvoja podeželja,
povečanje prepoznavnosti programa ter zagotavljanje ustrezne kadrovske podpore za izvedbo aktivnosti.
Tehnična pomoč je orodje za financiranje študij in vrednotenja PRP 2014–2020, upravljanja PRP 2014–2020 in aktivnosti mreže za podeželje.
V okviru projekta 2330-14-0026 - Tehnična pomoč 2014–2020 so bile izvedene naslednje aktivnosti:
Aktivnost »študije in vrednotenja«, v okviru katere smo izvedli:
- monitoring populacij izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letih 2016, 2017 in 2018 (leto 2018);
- monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2016, 2017 in 2018 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (leto 2018);
- vzorčenje in ocena zalog ogljika v odmrli organski snovi in nadzemni lesni biomasi na kmetijskih zemljiščih v letu 2018,
- vrednotenje »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«,
- monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2019 in 2020 (leto 2019).
Aktivnost »upravljanje PRP 2014–2020«, v okviru katere smo izvedli:
- stroški dela javnih uslužbencev;
- izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev (udeležba na izobraževanjih, konferencah, seminarjih ipd., katera so vezana na izvajanje PRP
2014–2020);
- organizacija oziroma udeležba na dogodkih v okviru PRP 2014–2020 (stroški pogostitev, najema dvoran, nočitev in prevoza itd.);
- organizacija Odbora za spremljanje in rednega letnega sestanka z Evropsko komisijo (stroški pogostitev, najema dvoran in opreme ter
tolmačenja);
- izvajanje kontrol na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike (kontrole KOPOP, EK, OMD, DŽ – govedo, DŽ – prašiči);
- izdatki za blago in storitve za javne uslužbence, ki opravljajo naloge upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020 (nakup literature, nakup osebne
varovalne/zaščitne opreme);
- izvedeniška dela v postopkih kontrole upravičene dodelitve nepovratnih sredstev;
- financiranje Sporazuma o storitvah svetovanja (na področju vzpostavitve in izvajanja finančnih instrumentov);
- pravni pregled Sporazuma o financiranju med MKGP in Evropskim investicijskim skladom za izvajanje finančnih inštrumentov;
- izračun pavšalnega zneska izplačila za izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila.
Aktivnost »mreža za podeželje«, v okviru katere smo izvedli:
- izvajanje komunikacijskega načrta, kar vključuje informiranje in obveščanje upravičencev in splošne javnosti v zvezi s Programom razvoja
podeželja 2014–2020 (spletna stran programa razvoja podeželja, tedenske elektronske novice mreže za podeželje – PRePlet, Facebook profil
Mreža za podeželje, INFO točke PRP, izdaja tiskanih in spletnih gradiv, objavljanje prispevkov v tiskanih medijih, organizacija dogodkov
namenjenih obveščanju);
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- zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programa razvoja podeželja;
- podpora tematskim in analitskim izmenjavam med zainteresiranimi stranmi na področju razvoja podeželja ter lažjo izmenjavo in širjenje izsledkov
(organizacija različnih delavnic, posvetov, srečanj, predstavitev javnih razpisov);
- usposabljanja in mrežna povezovanja za lokalne akcijske skupine ter zlasti tehnične pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje,
spodbujanje sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz člena 53 Uredbe 1305/2013 (organizacija in udeležba
na različnih (mednarodnih) dogodkih in organizacija strokovnih ekskurzij v povezavi z lokalnimi akcijskimi skupinami in v povezavi s projekti
Evropskega partnerstva za inovacije – EIP);
- mrežno povezovanje za svetovalce in storitve podpore za inovacije (organizacija različnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij, seminarjev,
predstavitev javnih razpisov);
- dejavnosti za izmenjavo in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja (predstavitve poročil);
- dejavnosti za sodelovanje v Evropski mreži za razvoj podeželja (ENRD) in prispevanja k njej (udeležba na srečanjih evropskih nacionalnih mrež
za podeželje, usmerjevalnih skupinah skupščine evropske mreže za podeželje, sejah skupščine evropskih mrež).

2330-15-0003 - M14 Ukrep "Dobrobit živali"
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ukrep Dobrobit živali (DŽ) se bo izvajal v sektorju prašičereje, saj je bila v tem sektorju zaznana potreba po uvajanju nadstandardnih zahtev reje
živali. Namen ukrepa DŽ je spodbujanje prašičerejcev k zagotavljanju dobrega počutja prašičev z dodeljevanjem podpore za izpolnjevanje
obveznosti s področja dobrobiti živali, ki presegajo relevantne obvezne standarde. Z nadstandardno obliko reje lahko pozitivno vplivamo ne le
na počutje živali, temveč tudi na proizvodne rezultate in kakovost proizvodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen ukrepa Dobrobit živali (DŽ) je spodbujanje rejcev k zagotavljanju dobrega počutja prašičev, goveda in drobnice z dodeljevanjem
podpore za izpolnjevanje obveznosti s področja dobrobiti živali, ki presegajo relevantne obvezne standarde in običajno rejsko prakso.
Ukrep DŽ se v prašičereji izvaja že od leta 2014, od leta 2016 v govedoreji in od leta 2017 tudi v reji drobnice. Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je
eno leto.
V letu 2019 so se sredstva namenila za izplačilo obveznosti za ukrep DŽ iz leta 2018. V okviru ukrepa DŽ v letu 2018 je za operacijo DŽ – prašiči
izplačila prejelo 254 kmetijskih gospodarstev za 45.823 GVŽ prašičev, za operacijo DŽ – govedo je izplačila prejelo 7.578 kmetijskih gospodarstev
za 86.117 GVŽ goveda in za operacijo DŽ – drobnica je izplačila prejelo 576 kmetijskih gospodarstev za 3.925 GVŽ drobnice.

2330-15-0012 - M113 Predčasna upokojitev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Povprečna starost gospodarjev na kmetijah v Sloveniji je več kot 56 let. Delež starejših od 55 let je nad 55 odstotkov in se ne zmanjšuje. Ostareli
gospodarji se težko odločijo za prenos kmetije na mlajše prevzemnike. Zadrževanje prenosa posredno znižuje razvojno naravnanost kmetij. S
spodbujanjem predčasnega prenehanja kmetovanja starejših kmetov in prenosa kmetij na mlajše prevzemnike posredno ustvarja delovna mesta
na kmetiji in pripeva k večji konkurenčnosti kmetijstva. Cilj ukrepa je pospešiti strukturne spremembe na kmetijah, izboljšati starostno strukturo
nosilcev kmetij in tako povečati razvojno sposobnost prenesenih kmetij.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V skladu s 3(1)(b) členom uredbe 1310/2013/EU je Slovenija prenesla del obveznosti, ki izhajajo iz ukrepa 113 Zgodnje upokojevanje kmetov iz
Programa razvoja podeželja 2007-2013 v programsko obdobje 2014-2020. Obveznosti v okviru tega ukrepa so nastale, ko so bile z upravičenci
sklenjene pogodbe/izdane odločbe, ki jim omogočajo prejemanje rente za obdobje 10 let. V skladu z določili sklenjenih pogodb/izdanih odločb
bodo upravičenci prejemali rento do zaključka pogodbenih obveznosti. Rente se izplačujejo mesečno.
V letu 2019 je rente prejemalo 133 upravičencev. Število prejemnikov se postopoma znižuje zaradi doseganja upokojitvene starosti oz. izteka
desetletnega obdobja prejemanja rente.

2330-15-0014 - M09 Ustanovitev skupin in organizacij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je podpreti priznane organizacije in skupine proizvajalcev s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so lahko podjetja ali zadruge, in
so nastale z namenom skupnega dajanja na trg proizvodov, prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin in organizacij
proizvajalcev zahtevam trga, centralizaciji prodaje in dobave trgovcem na debelo in na drobno, oblikovanja skupnih pravil o informacijah o
proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in drugih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine proizvajalcev (pridobivanje poslovnega
znanja in izkušenj ter znanja in izkušenj na področju trženja, organizacije in olajšanja inovacijskih postopkov), in sicer v obliki delnega povračila
stroškov ustanovitve in začetnega delovanja organizacij in skupin proizvajalcev. Dvigniti želimo stopnjo proizvodne povezanosti med
kmetijskimi proizvajalci, zlasti manjšimi, saj so le-ti med seboj slabo povezani in premalo tržno usmerjeni, posredno želimo prispevati k razvoju
podjetništva na podeželju, obenem pa ublažiti težave, ki se pojavljajo z naraščajočim povpraševanjem potrošnikov po izdelkih višje kvalitete, in
težave živilsko-predelovalne industrije, ki je prisiljena surovine tudi uvažati.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so v okviru podukrepa 9.1 potekala izplačila za zahtevke za upravičence iz prvega javnega razpisa. V prvem javnem razpisu so bilo
odobrene 3 vloge – od teh ena za OP in dve za SP. V letu 2019 sta bila izplačana dva zahtevka za izplačilo podpore do višine, določene v odločbi
o pravici do sredstev in sicer zahtevek za podporo za ustanovitev organizacije proizvajalcev za sektor mleko in mlečni izdelki in zahtevek za
podporo za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sredstev meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi.
Na koncu leta 2019 smo razpisali drugi javni razpis, na katerem smo zaznali veliko zanimanje vlagateljev, skupno 10 vlog - od tega dve vlogi za
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Organizacije proizvajalcev in osem za Skupine proizvajalcev. Objava tretjega javnega razpisa je predvidena sredi leta 2020, zato smo organizacije
proizvajalcev pri izpolnitvi načrtovanih ciljev za ukrep M09.1 na dobri poti.

2330-15-0017 - M04 Naložbe v fizična sredstva
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture. Ukrep
spodbuja izvajanje naložb v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k večji produktivnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti ter povečanju
odpornosti na podnebne spremembe oziroma prilagajanju nanje. V ta okvir sodijo tudi naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo. Prav tako
s podprtimi naložbami ukrep prispeva k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovemu uspešnejšemu trženju vzdolž
agroživilske verige. Naložbe v osnovna sredstva bodo neposredno podprle nadaljevanje procesov prestrukturiranja v smeri trajnostno
naravnanega modela razvoja v kmetijstvu, živilskopredelovalni panogi in gozdarstvu. Vlaganja v osnovna sredstva so še posebej potrebna na
območjih, kjer obstajajo omejitve kmetovanja zaradi naravnih danosti in zakonsko predpisanih varstvenih režimov. Na teh območjih je
produktivnost običajno nižja, izbor kmetijskih usmeritev omejen, proizvodni stroški pa višji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
V letu 2019 ni bilo nobenih izplačil iz naslova presežnih pravic porabe (t.i. “overcommitment”) ukrepa 121 v okviru PRP 2007-2013. V okviru PRP
2014-2020 sta bila v letu 2019 odprta dva javna razpisa iz naslova izvajanja podukrepa 4.1 v vrednosti 23,1 mio evrov in sicer 10. JR, ki se je odprl
že 28. 12. 2018 in ter 11. JR, ki se je objavil 1. 2. 2019. Na 10. JR je bilo vloženih 100 vlog v skupni višini 13,5 mio eurov zaprošenih sredstev,
odobrili pa smo 49 vlog v skupni višini 8,0 mio eurov odobrenih sredstev. Na 11. JR je bilo vloženih 86 vlog v skupni višini 8,9 mio eurov
zaprošenih sredstev. Vloge na tem JR so še v reševanju. Na podukrepu 4.1 smo iz naslova rednega izvajanja tega podukrepa v letu 2019 izplačali
457 vlog v skupni višini 30,97 mio evrov oziroma 48 % glede na vsa izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.
Podukrep M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
V letu 2019 je bilo iz naslova presežnih pravic porabe (t.i. “overcommitment”) ukrepa 123 v okviru PRP 2007-2013 izplačano 36.950,08 evrov. V
okviru PRP 2014-2020 je bil v letu 2019 objavljen 5. javni razpis iz naslova izvajanja podukrepa 4.2 v vrednosti 15 mio evrov, ki se je tudi zaprl v
tem letu. Na ta javni razpis je bilo vloženih 133 vlog v skupni višini 23,1 mio eurov zaprošenih sredstev. Na podukrepu 4.2 smo iz naslova
rednega izvajanja tega podukrepa v letu 2019 izplačali 65 vlog v skupni višini 8,6 mio evrov za odobrene vloge iz prvih štirih javnih razpisov, kar
predstavlja 50 % glede na vsa izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.
Podukrep M04.3:
V letu 2019 ni bilo nobenih izplačil iz naslova presežnih pravic porabe (t.i. “overcommitment”) v okviru PRP 2007-2013.
Podukrep M04.3: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
V letu 2019 ni bilo objavljenega JR. Vršila so se izplačila iz obeh javnih razpisov, ki sta bila objavljena v letu 2016 in 2017. V letu 2019 smo z
izplačili v višini 4,3 mio eurov 27 upravičencem omogočili izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Vrednost izplačil je znašala 86 %
glede na vsa izplačana sredstva na temu projektu v celotnem programskem obdobju.
Podukrep M04.3: Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
V letu 2019 je bil objavljen en javni razpis, višina razpisanih sredstev je bila 3,0 mio EUR. AKTRP je prejela 3 vloge v skupni višini 1,9 mio EUR
zaprošenih sredstev, ki so v procesu obravnave. V letu 2019 so potekala prva izplačila na tem projektu; izplačani sta bili dve vlogi v višini 0,4 mio
eurov.

2330-15-0018 - M06 Razvoj kmetij in podjetij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen ukrepa je vzpostavitev in razvoj kmetij ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju. S spodbudami želimo prispevati k aktivaciji endogenih
potencialov lokalnega okolja, katerih rezultat bo krepitev podeželskega gospodarstva, nova delovna mesta in višja dodana vrednost. Cilj je
spodbuditi mlade, da se odločijo za zagon kmetije in da si na kmetiji ustvarijo delovno mesto za polni delovni čas.Cilj ukrepa je tudi spodbuditi
razvoj nekmetijskih dejavnosti na račun večje rabe endogenih potencialov ter ustvariti dodatni vir dohodka na podeželju, ohranjanju obstoječih
delovnih mest, pa tudi k ustvarjanju novih, zlasti zelenih delovnih mest. To je še posebej pomembno za majhne kmetije in podjetja z nizko
stopnjo tržne usmerjenosti, kot tudi za tiste z gospodarsko in razvojno šibkejših območij, ki si lahko z razvojem nekmetijskih dejavnosti ustvarijo
dodatne vire dohodka in si na ta način zagotovijo ekonomsko in socialno stabilnost. Razvoj nekmetijskih dejavnosti jim lahko omogoči nadaljnji
razvoj in odpira nove poslovne priložnosti npr. preko vključevanja v živilske, gozdno-lesne in druge neživilske verige.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete potekala izplačila prvega obroka pavšalne podpore
upravičencem iz javnega razpisa, objavljenega v letu 2018. Prvi obrok podpore je prejelo 197 mladih kmetov iz sklopa A (mladi kmetje, ki so
vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji) in 105 mladih
kmetov iz sklopa B (mladi kmetje zaposleni izven prevzetega kmetijskega gospodarstva). Mladi kmetje so v poslovnih načrtih najpogosteje
načrtovali nakup informacijsko komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije
ter strojne in transportne opreme, povečanje obsega proizvodnih kapacitet, vključitev v izobraževanje v okviru podukrepa M01.1 Podpora za
dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti (iz PRP 2014-2020) ter nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije za
kmetovanje na strmih terenih. Poleg tega se je v letu 2019 začelo z izplačili za drugi obrok podpore iz prvega javnega razpisa. Iz tega naslova je
bilo izplačanih 1.854.427,3 EUR. Skupaj je bilo izplačanih 30.979.803,15 EUR javnih sredstev, kar predstavlja 48,6 % sredstev razpoložljivih za celo
obdobje. Objavljen je bil peti javni razpis, ki do konca leta še ni bil zaključen, zato razpisana sredstva še niso bila dodeljena.
V letu 2019 plačil iz naslova podukrepa 6.3-Pomoč za zagon dejavnosti namenjene razvoju majhnih kmetij ni bilo. Smo pa na podlagi velikega
zanimanja za sredstva iz 1. javnega razpisa na podukrep povečali za dodatnih 20 mio EUR, katere smo razpisali na javnem razpisu, objavljenem
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konec leta 2019. Vnos vlog se zaključi 13. 2. 2020.
V letu 2018 so izplačana sredstva v okviru tega podukrepu so znašala 13.884.500 EUR. Načrtovano število podprtih KMG v letu 2019 glede na
načrtovano število podprtih KMG za celotno programsko obdobje znaša okrog 50%. Računamo, da bomo z vlogami prejetih na 2. javni razpis
dosegli zastavljen cilj.
V letu 2019 v okviru podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ni bilo izplačil, celo leto so potekale
priprave pravnih podlag za izvajanje podukrepa. Prvi javni razpis bo objavljen v marcu 2020.

2330-15-0020 - M03 Sheme kakovosti za kmet. proizvode in živila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen ukrepa je omogočiti kmetijskim gospodarstvom ali skupinam kmetijskih gospodarstev lažji prehod iz konvencionalnega načina
kmetovanja v način kmetovanja, zahtevan za sheme kakovosti ter spodbujati večjo promocijo in informiranje o proizvodih iz shem kakovosti.
Sodelovanje v shemah kakovosti je povezano z dodatnimi stroški in obveznostmi, ki jih trg v začetni fazi uvajanja proizvoda praviloma ne
povrne, kar pogosto predstavlja oviro za hitrejše in večje vključevanje proizvajalcev v sheme kakovosti. Z izvajanjem ukrepa želimo kmetom in
njihovim skupinam, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim
omogočiti lažje prilagajanje zahtevam na trgu. V Sloveniji deluje sistem označb kmetijskih in živilskih proizvodov, vključenih v sheme kakovosti,
ki so zaščiteni po evropski in/ali nacionalni zakonodaji, ki pa so med potrošniki še vedno premalo poznani. Na podlagi anket ugotavljamo, da
komaj tri odstotke potrošnikov prepozna znak kakovosti, zato je potrebno izboljšati informiranost potrošnikov o obstoju proizvodov iz shem
kakovosti, ki so podvrženi strogi kontroli certifikacijskega organa, kot tudi o njihovih posebnih značilnostih in prednostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so v okviru podukrepa 3.1 potekala izplačila za zahtevke za upravičence iz prvih treh javnih razpisov. V prvih treh javnih razpisih je
bilo odobrenih vlog za 127 upravičencev, v okviru katerih je bilo v izvajanje ukrepa vključenih 11.559 kmetijskih gospodarstev. V letu 2019 smo
prejeli zahtevke za 110 upravičencev, skupna zaprošena vrednost znaša 309.025 EUR
Za programsko obdobje 2014-2020 znaša kazalnik število podprtih kmetijskih gospodarstev 13.227. Načrtovano število podprtih KMG v letu
2019 glede na načrtovano število podprtih KMG za celotno programsko obdobje znaša 87,4 %, izplačanih pa je bilo 27,3 % razpoložljivih
sredstev za ukrep M03. Večina zahtevkov za izplačilo sredstev iz prvih treh javnih razpisov je bilo oddanih ob koncu leta 2019, zahtevki so
trenutno še obdelavi, zato bodo izplačila izvedena v letu 2020, poleg tega pa smo na koncu leta 2019 razpisali četrti javni razpis, na katerem smo
zaznali veliko zanimanje vlagateljev, objava petega javnega razpisa pa je predvidena ob koncu leta 2020, zato smo pri izpolnitvi načrtovanih ciljev
za ukrep M03 na dobri poti.

2330-17-S003 - PRP 14-20 Ohranjanje in krepitev ekosistemov
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov želimo obnoviti, ohraniti iz izboljšati biotsko Raznovrstnost, izboljšati upravljanje voda, vključno z zmanjševanjem
vnosa fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, preprečiti erozijo tal, izboljšati upravljanje tal ter spodbujati nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč,
ohranjanje kulturno krajino in s tem prispevati k preprečevanju zaraščenosti kmetijskih površin.
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Neposredni učinki
C6701 - Ohranjanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva in gozdarstva
Prispeva k rezultatu: C7082 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi znotraj tega cilja (M10, M11, M13) želimo obnoviti, ohraniti iz izboljšati biotsko raznovrstnost, izboljšati upravljanje voda, vključno z
zmanjševanjem vnosa fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, preprečiti erozijo tal, izboljšati upravljanje tal ter spodbujati nadaljnjo rabo kmetijskih
zemljišč, ohranjanje kulturno krajino in s tem prispevati k preprečevanju zaraščenosti kmetijskih površin.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ukrepi M10, M11 in M13 podpirajo ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in spodbujajo okolju
prijazne kmetijske prakse, kar prispeva k varovanju in izboljšanju stanja okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne krajine ter s tem
neposredno tudi k doseganju ciljev na območjih Natura 2000 in območjih visoke naravne vrednosti, ki so za ohranjanje biotske raznovrstnosti
posebnega pomena. Ti ukrepi prispevajo tudi k izboljšanju gospodarjenja z vodami in tlemi, podpirajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in
nadstandardne sonaravne kmetijske prakse.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ukrepi M10, M11 in M13 so namenjeni spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Ukrep M10 z zahtevami glede strokovno utemeljene uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter z zmanjševanjem njihovega vnosa v okolje
oz. s prepovedjo njihove uporabe, prispeva k zmanjševanju onesnaževanja voda in tal ter s tem k ohranjanju vodnih virov in zemljišč. S podporo
za ukrep M10 se spodbuja tehnologije pridelave, ki prispevajo k trajnostni in racionalni rabi zemljišč ter ohranjajo in izboljšujejo biološko
aktivnost, biotsko raznovrstnost in rodovitnost tal in so usmerjene v primerno rabo tal, preprečevanje erozije in negativnih sprememb strukture
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tal ter zmanjševanje vnašanja snovi v tla, ki jih obremenjujejo.
Podpora za ukrep M11 z naravi prijaznimi kmetijskimi praksami prispeva k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju
kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja. V okviru ukrepa M11 bodo podpore namenjene aktivnostim za uporabo ekoloških gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev, ki prispevajo k ohranjanju virov pitne vode. Ker je bilanca hranil na ekološki kmetiji v veliki meri uravnotežena,
ekološko kmetovanje s tem prispeva k varstvu podtalnice in površinskih voda pred nitrati. Poleg tega v ekološkem kmetijstvu tudi ni tveganja za
pojav ostankov fitofarmacevtskih sredstev v vodi in tleh. Ukrep M11 podpira tehnologije pridelave, ki temeljijo na ravnovesju v sistemu tla –
rastline – človek in sklenjenem kroženju hranil v tem sistemu, kar pomembno vpliva na trajnostno rabo kmetijskih zemljišč.
Ukrep M13 podpira ohranitev in nadaljnjo obdelanost kmetijskih zemljišč na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar je
pomembno za ohranjanje podeželja in ohranjanje ter spodbujanje sistemov sonaravnega kmetovanja. S spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub
težkim razmeram kmetovanja, ukrep M13 prispeva tudi k vzdrževanju krajine in s tem k varovanju tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske
raznovrstnosti, z ohranjanjem obdelanosti in poseljenosti pa pozitivno vpliva na vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in
prostora za rekreacijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08121 Vključena površina v ukrep OMD

I09273 Vključena površina v ukrep KOPOP

I09274 Vključena površina v ukrep EK

VIR ME IZH. LETO
ha

ha

ha

2014

2014

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2015

329.800,00

2016

329.800,00

471.787,00

2017

329.800,00

354.263,00

2018

329.800,00

328.619,00

2019

329.800,00

374.438,00

2017

327.810,00

338.075,00

2018

327.810,00

345.932,00

2019

327.810,00

353.545,00

2017

55.000,00

41.397,00

2018

44.000,00

43.869,00

2019

45.000,00

45.660,00

0,00

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08121 Vključena površina v ukrep OMD"
Za ukrep M13 so se izvršila izplačila za obveznosti, prevzete v letih 2018 in 2019. V letu 2019 je bilo iz naslova obveznosti za leto 2018 podprtih
50.961 ha, za obveznosti za leto 2019 pa 323.477 ha. Zaradi spremenjene dinamike plačil predvsem izstopa visok delež izplačil za obveznosti za SK
2019. Zato je tudi skupno podprtih površin kar 374.438 ha.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09273 Vključena površina v ukrep KOPOP"
Za ukrep M10 so se izvršila izplačila za obveznosti, prevzete v letu 2018. Podprtih je bilo 353.545 ha, kar je 7,9 % nad ciljno vrednostjo (327.810
ha).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09274 Vključena površina v ukrep EK"
Za ukrep M11 so se izvršila izplačila za obveznosti, prevzete v letu 2018. Podprtih je bilo 45.660 ha, kar predstavlja 1,5% več od ciljne vrednosti
(45.000 ha).

Obrazložitev projektov
2330-14-0013 - PRP 2014 - 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
PRP 2014?2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Je enovit izvedbeni dokument politike razvoja podeželja, ki pokriva celotno območje
RS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gre za evidenčni projekt.

2330-15-0011 - Površinski ukrepi PRP 14-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru projekta se podpirajo ukrepi v okviru Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem
z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. To so ukrepi M10
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), M11 Ekološko kmetovanje (ukrep EK) in ukrep M13 Plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami (OMD). Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih
kmetijskih praks, ki so usmerjene v naslednja prednostna področja ukrepanja: ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno
gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi in blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Ukrep EK je namenjen
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spodbujanju KMG k izvajanju naravi prijaznega načina kmetovanja. Podpira se tako izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v
ekološko kmetovanje, saj naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k ohranjanju oz. izboljšanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju
virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja. Namen ukrepa OMD je ohranitev in nadaljnja obdelanost
kmetijskih zemljišč na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so se sredstva namenila za izplačilo obveznosti za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep M13)
iz PRP 2014–2020, prevzetih v letih 2018 in 2019. Izvedena so bila tudi izplačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep M10) in
ukrep ekološko kmetovanje (ukrep M11) iz PRP 2014–2020 za obveznosti, prevzete v letu 2018.
Za obveznosti, prevzete v letu 2018, je bilo v okviru ukrepa M10 podprtih 353.545 ha (podprte površine po vseh posameznih operacijah oz.
zahtevah ukrepa M10), v okviru ukrepa M11 pa 45.660 ha površin, od tega za izvajanje ekološkega kmetovanja 40.877 ha in za preusmeritev v
ekološko kmetovanje 4.783 ha.
Z ukrepom M13 je bilo v letu 2019 skupno podprtih 374.438 ha, od tega 50.961 ha za obveznosti iz leta 2018 in 323.477 ha za obveznosti iz leta
2019.
Cilji so bili realizirani skladno z obsegom, definiranim v podprogramu. Projekt je v izvajanju.

2330-17-S004 - PRP 14-20 Ekonomski razvoj podeželjskih območij
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov želimo spodbujati diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest ter pospeševanje
lokalnega razvoja podeželskih območij.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

10.138.560,60

172.775,10

172.775,10

1,70

PV

Proračunski viri

29.293.301,95

14.915.789,24

14.915.789,24

50,91

Neposredni učinki
C6702 - Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij
Prispeva k rezultatu: C7085 - Spodbujanje trajnostnega lokalnega razvoja
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi znotraj tega cilja (M07, M08, M19) želimo spodbujati diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest
ter pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru podukrepa M08.6 smo do konca leta 2019 objavili 5 javnih razpisov. 2 v okviru operacije Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme
za sečnjo in spravilo lesa ter 3 v okviru operacije Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Skupno smo na vse javne razpise smo prejeli 770
vlog od tega smo jih odobrili 624. 370 upravičencem smo podprli naložbe. Na podeželju smo ustanovili 115 novih delovnih mest. Vrednost
kazalnika I08124 Število podprtih operacij v naložbe v gozdarske tehnologije ter primarno predelavo/trženje je bila v letu 2019 spremenjena in
sedaj znaša 710.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 ni bilo objavljenega JR in tudi še ni bilo izplačil iz ukrepa M07.
Preko ukrepa M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER, se izvajajo projekti, ki pomembno prispevajo k socialni vključenosti
podeželskih prebivalcev, zmanjševanju revščine in ekonomskemu razvoju podeželskih območij, saj je cilj ukrepa osredotočen na gospodarski
razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Potrjene lokalne akcijske skupine izvajajo
javne pozive na podlagi potrjenih strategij lokalnega razvoja. V okviru štirih tematskih področij so načrtovane operacije na področju ustvarjanja
novih delovnih mest, razvoja podjetništva, razvoja socialnih storitev na podeželju za prepoznane ranljive skupine, kot so mladi, ženske,
brezposelni, dviga dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom, povečanju lokalne samooskrbe in spodbujanju kratkih
dobavnih verig ter tudi manjši infrastrukturni projekti, ki prispevajo k socialni vključenosti, zmanjšanju revščine in na sploh razvoju lokalnega
okolja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08124 Število podprtih operacij v naložbe v gozdarske tehnologije ter primarno
predelavo/trženje

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

2014

0,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 0,00
2016 0,00

4,00

2017 0,00

134,00

2018 0,00

291,00

2019 0,00

370,00

2023 228,00
I10114 Število izbranih lokalnih akcijskih skupin

št

2016

33,00

2016 33,00
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2017 33,00
2018 33,00

37,00

2019 33,00

37,00

2020 33,00
2021 33,00
2022 33,00
2023 33,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08124 Število podprtih operacij v naložbe v gozdarske
tehnologije ter primarno predelavo/trženje"
V letu 2014 je slovenske gozdove močno poškodovala naravna nesreča žledolom, v letu 2017 in letu 2018 sta ji sledila dva vetroloma. Od
naravnih nesreč oslabljene gozdove so zdesetkale tudi prenamnožene populacije podlubnikov. Naenkrat se je v slovenskih gozdovih pojavilo
veliko lesa, ki ga je bilo potrebno pravočasno posekati in spraviti. Ta les je primeren za predelavo. Zaradi navedenega se je ustanovilo veliko
novih podjetij, ki izvajajo sečnjo in spravilo lesa ali pa predelujejo les. Ta podjetja so uspešno kandidirala za sofinanciranje njihovih investicij.
Obstoječa podjetja so zaradi novih potreb povečala svoje kapacitete. Na javnih razpisih smo v okviru teh operacij prejeli veliko vlog za manjše
investicije. Temu sledeč je bila v letu 2018 presežena vrednost kazalnika. Vrednost kazalnika je bila v letu 2019 zaradi razmer v slovenskih
gozdovih spremenjena in sicer iz 228 na 710. Dosežena vrednost je rezultat izvajanja petih javnih razpisov iz naslova podukrepa 8.6 Naložbe v
gozdarske tehnologije ter primarno predelavo/trženje iz let od 2016 do 2019. V letu 2019 smo skupno podprli 370 vlog kar predstavlja 52 %
zastavljenega cilja. V letu 2020 sledi objava novih javnih razpisov, kjer se pričakuje veliko število vlog. Zaradi navedenega doseganje vrednosti
kazalnika ni ogroženo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10114 Število izbranih lokalnih akcijskih skupin"
V okviru ukrepa LEADER je bilo že v let 2016 potrjenih 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje 2014-2020. Lokalne akcijske skupine
pokrivajo celotno območje Slovenije.

Obrazložitev projektov
2330-15-0015 - M19 LEADER
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je spodbujanje uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu "od spodaj navzgor", ob upoštevanju endogenih razvojnih
potencialov in zmogljivosti, predvsem zgraditve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o
lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Cilj ukrepa LEADER je spodbujanje socialne vključenosti,
zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Poleg
tega pa pomembno prispeva reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine
in njenih elementov ter predstavlja izziv za različne ciljne skupine na podeželju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gre za evidenčni projekt.

2330-15-0021 - M07 Osnovne storitve in obnova vasi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen ukrepa je izgradnja širokopasovnih omrežij v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev. Območja gradnje širokopasovne infrastrukture so za
potrebe tega ukrepa definirane kot območja, kjer ob času vložitve vloge na javni razpis takšni širokopasovni priključki niso omogočeni in hkrati
ni tržnega interesa za njeno gradnjo oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve takšnega širokopasovnega priključka.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gre za evidenčni projekt.

2330-16-0020 - M08.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Odprava škode, pospeševanje naravne obnove gozda, izvedba sadnje z rastišču ustreznimi drevesnimi vrstami, kjer naravna obnova ni mogoča,
preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) oddal dve vloge na ARSKTRP za nakup sadik gozdnega drevja in materiala za zaščito sadik. V
tem letu se je vršila sanacija gozdov zaradi žledoloma, vetroloma iz leta 2017 in podlubnikov do leta 2018. ZGS je prejel izplačalo za eno vlogo iz
leta 2018 in eno vlogo iz leta 2019. Druga vloga je v fazi obdelave in bo izplačana v letu 2020.
V letu 2019 sta bila objavljena 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 in 2. javni razpis za operacijo
Ureditev gozdnih vlak potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020. V letu 2019 se je zaprl 1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih
vlak potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020. Oba nova javna razpisa sta odprtega tipa, zato se bosta izvajala tudi v letu 2020. V
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okviru obeh javnih razpisov je bilo v letu 2019 vloženih 362 vlog. Odobreno in hkrati izplačano je bilo 225 vlog.

2330-16-0025 - M19 - LEADER za programsko obdobje 07-13
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Podpora v okviru ukrepa 41 (411, 412, 413) Izvajanje lokalnih razvojnih strategij je namenjena inovativnim projektom, ki so v skladu z lokalno
razvojno strategijo ter se izvajajo na območjih, kjer obstaja delujoča lokalna akcijska skupina (LAS). Podpora v okviru ukrepa 431 Vodenje
lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja je namenjena upravljanju in delovanju LAS, dejavnostim animacije
podeželskega prebivalstva, in pridobivanju strokovnih znanj za uspešno izvajanje lokalne razvojne strategije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bilo izvršeno izplačilo na podlagi pozitivno rešene pritožbe.

2330-17-0028 - Gozdar.meh., oprema za sečnjo, spravilo lesa M08.6
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen: Trajnostni razvoj gozdarstva kot gospodarske panoge preko spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije in mobilizacijo lesa. To so
naložbe, ki so ključne za trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, povečanje dodane vrednosti lesa, večjo
profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest. Cilji: - Povečanje izkoriščenosti proizvodnega
potenciala gozdnih rastišč, - Racionalna gozdna proizvodnja (pospeševati uporabo sodobnih tehnologij in organizacijskih oblik sečnje in
spravila lesa ob presoji sprejemljivosti na varovanih območjih), - Zagotoviti izvedbo del na tehnološko sodoben in varen način.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 ni bilo objave javnega razpisa, saj so bila že v letu 2017 razpisana vsa razpoložljiva sredstva. Vršila so se le izplačila iz obeh javnih
razpisov, ki sta bila objavljena v letih 2016 in 2017.
Do konca leta 2019 smo 885 vlagateljem omogočili izvedbo investicij, ki bodo prispevale k intenziviranju gospodarjenja z gozdovi (v zasebnih
gozdovih, se bo povečala sečnja), profesionalizaciji dela v gozdovih in zmanjšanju števila delovnih nesreč pri delu v gozdu, uvedli učinkovite in
okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa ter konca leta ustvarili 52 novih delovnih mest.

2330-17-0029 - Oprema za lesno-predelovalne obrate M08.6
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen: Krepitev gozdno-lesne verige, povečanju dodane vrednosti lesa in potencialno ustvarjanju novih delovnih mest. Cilji: - Povečati izvoz
lesnih proizvodov s povečano dodano vrednostjo v domači lesni industriji, - Povečati rabo lesa in lesnih izdelkov v gradbeništvu in bivalnem
okolju, -Povečati obseg dejavnosti, ki uporabljajo les, še posebej na podeželju, kjer lahko te dejavnosti pomembno prispevajo k njegovemu
razvoju, -Nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi, -Povečanjem količin predelave lesa in
predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z uveljavitvijo novih tehnologij predelave lesa, -Posodobitev tehnologij znotraj celotne gozdno
lesne proizvodnje verige, - Povečanje proizvodnje, povečanje dodane vrednosti in razvoj novih lesnih kompozitov in novih materialov na osnovi
lesa, mehanske celuloze in kemikalij iz lesa, - Povečanje prodaje izdelkov z vsebnostjo lesa z visoko dodano vrednostjo, - Povečanje količine
hlodovine, ki se predela v slovenskih žagarskih obratih in obratih za proizvodnjo furnirja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2018 je bil objavljen Javni razpis za operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018. To je bil tretji javni
razpis v okviru tega projekta. Objava le tega je bila konec leta 2018, zato se je izvajanje preneslo v leto 2019.
V letu 2019 ni bilo objavljenega javnega razpisa, vršila so se le plačila iz vseh treh javnih razpisov. Na tri javne razpise je bilo vloženih skupno
332 vlog, odobrenih pa 274. V naslednjih letih ne predvidevamo objave novih javnih razpisov.
Do konca leta 2019 smo 234 upravičencem omogočili izvedbo investicij v vzpostavitev obratov pred industrijske predelave lesa, modernizacijo
opremo obstoječih žagarskih objektov ter ustvarili 63 novih delovnih mest.

2330-17-5001 - LAS Med Snežnikom in Nanosom
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen SLR je uskladiti razvojne potrebe in cilje na identificiranih tematskih področjih, določiti aktivnosti in partnerje za njihovo uresničevanje
ter tako prispevati k spodbujanju razvoja na območju LAS. Cilj strategije je z nadaljnjim razvojem območja LAS dvigniti kakovost življenja ter s
tem hranjenje poselitve in življenja na podeželju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Med Snežnikom in Nanosom so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 21 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 90,27 % vseh sredstev za ta podukrep, jih je bilo v letu 2019 potrjenih 6 novih.
Do konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 22,24 % od
skupno 31,36 % vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe in storitve s področja turizma, kmetijstva, dediščine idr., ki
uveljavljajo nove inovacije, izpopolnjujejo produkte, prispevajo k skrbi za okolje, prilagajanju na podnebne spremembe in ustvarjajo nova
delovna mesta.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
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promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5002 - LAS Od Pohorja do Bohorja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS: "S skupnimi močmi na podlagi tradicije, bogate naravne in kulturne dediščine ter podjetnosti prebivalcev krepiti
gospodarsko moč območja ter njegovo prepoznavnost kot območja, ki zna na inovativen način uspešno spojiti preteklost s prihodnostjo,
ustvariti kvalitetne pogoje za bivanje in delo ter pri tem ohraniti in nadgraditi svojo še ohranjeno identiteto."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Od Pohorja do Bohorja so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 9 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 40,48 % vseh sredstev za ta podukrep, je bila v letu 2019 potrjena 1 nova..
Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 3,04 %. V okviru izplačil je bila izvedena naložba, doživljajsko igrišče, ki prispeva k skrbi za
ranljive skupine.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil v letu 2019 izplačan 1 zahtevek za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS, ki naslavlja problematiko podnebnih sprememb in vključuje ranljive skupine.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5003 - LAS Za mesto in vas
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za vse prebivalce, kar bo doseženo s smotrno aktivacijo endogenih potencialov in
uravnoteženim trajnostnim razvojem območja na vseh treh področjih: družbenem, ekonomskem in okoljskem. Vizija LAS naslavlja vsa področja
ukrepanja in je konkretizirana preko posebnih ciljev in ukrepov za njeno izvajanje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 9
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 57,74 % vseh sredstev za ta podukrep, sta je bili v letu 2019 potrjeni 2 novi. Do konca leta
2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 1,11 %. V okviru izplačil
je bila izvedena naložba, ki prispeva k razvoju osnovnih storitev in večji vključenosti ranljivih skupin.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan en zahtevek, ki prispeva k širšemu razvoju območja, predvsem na področju
podjetništva.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5004 - LAS Srce Slovenije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS, ki povzema vsa tematska področja se glasi "LAS Srce Slovenije - z razvojem ljudi ustvarjamo prostor priložnosti za turizem,
zdravje in dobro počutje".
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 11
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 57,12 % vseh sredstev za ta podukrep, sta bili v letu 2019 potrjeni 2 novi. Do konca leta
2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 14,79 %, kar predstavlja
tudi odstotek vseh izplačanih sredstev. V okviru izplačil so se izvedle naložbe, ki ustvarjajo nova delovna mesta, vključujejo ranljive skupine in
prispevajo k razvoju osnovnih storitev na podeželskih območjih. Izvedena je bila tudi operacija, ki prispeva k doseganju horizontalnega cilja

Stran 87 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 sta bila izplačana dva zahtevka.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5005 - LAS Haloze
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SLR temelji na naslednjih področjih: razvoj turizma, vinogradništva, obnova kulturne dediščine, vključevanje ranljivih skupin in reaktivacija
zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Haloze so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od 11 izdanih odločb o
pravici do sredstev, kar predstavlja 52,61 % vseh sredstev za ta podukrep, sta bili v letu 2019 potrjeni 2 novi. Odstotek izplačanih sredstev v letu
2019 znaša 28,24 % od skupno 32,92 % vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe in storitve, ki ustvarjajo nova delovna
mesta, prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave. Operacije prispevajo tudi k razvoju osnovnih storitev (kulinarika, kulturna dediščina,..)
in večji vključenosti ranljivih skupin kot so mladi in ženske.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5006 - LAS Posavje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ohranjanje vitalnosti podeželja in krepitev povezav med mestom in podeželjem, povečanje zaposlitvenih možnosti, krepitev perspektivnih
dejavnosti območja, zagotavljanje boljšega socialnega položaja prebivalcev ter skrb za kakovost stanja okolja in ohranjenost narave.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Posavje so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 7 izdanih
odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 67,95 % vseh sredstev za ta podukrep, so bile v letu 2019 potrjene 3 nove. Do konca leta 2019 so se
izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 5,76 %, kar predstavlja tudi
odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla naložba, ki prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju osnovnih
storitev, operacija spodbuja povezovanje lokalnih ponudnikov na osnovi prepoznavanja naravne in kulturne dediščine in razvoja turistične
ponudbe.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
V okviru izvajanja ESPR se je v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
izvajalo devet individualnih projektov (pet je bilo odobrenih v letu 2018, štirje pa v letu 2019), v okviru podukrepa Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine pa en individualni projekt. Individualni projekti sledijo naslednjim namenom: ozaveščanje ljudi,
vključno z otroki, o pomenu rib v vsakodnevni prehrani ter priprava jedi iz rib, vključno z manj poznanimi ribjimi vrstami, povečanje poznavanja
znanja o varovanju narave in zaščitenih območij ter akvakulture. Projekt sodelovanja je namenjen ocenjevanju ribjih izdelkov.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5007 - LAS Raznolikost podeželja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Uresničene lokalne razvojne potrebe območja skozi urejeno osnovno infrastrukturo, z aktivnostmi za ohranjanje naravne in druge dediščine, z
zagotovitvijo produktov za ranljive skupine ter vzpostavljenimi novimi delovnimi mesti na različnih področjih ukrepanja.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS raznolikost podeželja so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 7 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 49,27 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do
konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 35,42 %, kar
predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe, ki uveljavljajo nove inovacije, prispevajo k skrbi za
okolje in pripomorejo k razvoju osnovnih storitev.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS

2330-17-5008 - LAS Dolina Soče
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vizija LAS: "Območje LAS Dolina Soče svojim prebivalcem nudi kakovostno, z vidika naravne in kulturne dediščine privlačno ter podjetniško
spodbudno okolje. Je območje, ki je s premišljenimi prostorskimi ukrepi povezano v funkcionalno celoto, spodbuja ustvarjalnost, inovativnost,
podjetnost, pripadnost, vključenost, medsektorsko in medgeneracijsko sodelovanje ter omogoča visoko kakovost bivanja današnjim in
prihodnjim rodovom."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS LAS Dolina Soče so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 10
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 88,02 % vseh sredstev za ta podukrep, je bila v letu 2019 potrjena 1 nova. Odstotek
izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 34,87 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe in
storitve, ki uvajajo nova delovna mesta, pripevajo k varstvu okolja in boju proti podnebnim spremembam ter podpirajo ranljive ciljne skupine
Operacije pripevajo tudi k razvoju osnovnih storitev ohranjanju naravne dediščine.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
V okviru izvajanja ESPR se je v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
izvajalo osem individualnih projektov (4 so bili potrjeni v letu 2018, štirje pa v letu 2019), v okviru podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine pa en individualni projekt. Individualni projekti sledijo naslednjim namenom: Prepoznavanje doline Soče
kot enotne destinacije s področja ribiškega turizma, povezovanje in socialna vključenost vaščanov ter razvoj kolektivne blagovne znamke in
vzpostavitev sistema certificiranja. Projekt sodelovanja je namenjen ocenjevanju ribjih izdelkov.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5009 - LAS STIK
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilji in izzivi LAS STIK so pospeševanje podjetništva za ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest, optimalna izraba lokalnih virov in izkoriščanje
endogenih potencialov območja za zeleno rast. Vizija LAS STIK je postati: "Prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki
ustvarja STIK in sožitje med ljudmi in naravo".
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS STIK so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 7 izdanih
odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 38,88 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do konca leta 2019 so se
izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 5,24 % od skupno 8,80 % vseh
izplačil za operacije. V okviru izplačil sta se izvedli naložbi, ki prispevata k horizontalnemu cilju podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije.
Obe naložbi prispevata k ustvarjanju delovni mest in razvoju osnovnih storitev, prav tako naslavljata pomembne ranljive skupine.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
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zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5010 - LAS Goričko 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Aktivirati endogene potencialne območja in z njimi vzpostaviti nova delovna mesta oziroma omogočiti dodatni vir dohodka; Izboljšati življenjske
pogoje lokalnega prebivalstva za večjo kakovost bivanja; Varovanje in razvoj naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostna raba
razpoložljivih virov ter izboljšati družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih ciljih skupin na urbanih območjih LAS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020 so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od 9 izdanih
odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 37,42 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Odstotek izplačanih
sredstev v letu 2019 znaša 12,56 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe, ki prispevajo k
razvoju osnovnih storitev, ustvarjajo zelena delovna mesta, prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave in naravne dediščine.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5011 - LAS Obsotelje in Kozjansko
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Trajnostni in celovit razvoj območja LAS Obsotelje in Kozjansko, dosežen s krepitvijo medsektorskega in medgeneracijskega sodelovanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 11 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 67,80 % vseh sredstev za ta podukrep, je bila v letu 2019 potrjena 1 nova.
Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 28,84 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle
naložbe in storitve s področja turizma, kulturne dediščine, medgeneracijskega sodelovanja, podjetništva idr., ki ustvarjajo nova delovna mesta,
pripomorejo k razvoju osnovnih storitev, ozaveščajo o pomembnosti varstva okolja in narave, ter tako prispevajo k horizontalnemu cilju
podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil v letu 2019 izplačan 1 zahtevek. za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5012 - LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh bodo lokalni partnerji dolgoročno izboljšali pogoje za večjo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in
pogoje za njihovo ustvarjanje, prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti njihovih produktov in storitev, povečali turistično
privlačnost območja, ter posledično prispevali k povečanju blaginje prebivalstva LAS, z dvigom podjetnosti na območju LAS živečih ljudi, s
spodbujanjem naložb v razvoj in vzpostavitev trajnostno naravnanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter potrebne infrastrukture, z
varstvom okolja ter trajnostnim ravnanjem z razpoložljivimi resursi, z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine ter z izboljšanjem družbene
povezanosti in socialne vključenosti vsega prebivalstva, posebej še ranljivih skupin.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
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72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 14 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 63,56 % vseh sredstev za ta podukrep, jih je bilo v letu 2019 potrjenih 9 novih.
Do konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 13,15 %,
kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil sta se izvedli naložbi, ki ustvarjajo nova delovna mesta, prispevajo k
razvoju osnovnih storitev, ter varstvu okolja in narave.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5013 - LAS Dobro za nas
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Temeljna vizija LAS je "Območje LAS - kakovosten prostor bivanja in dela za vse generacije na območju lokalne akcijske skupine."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Dobro za nas so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 10
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 69,06 % vseh sredstev za ta podukrep, jih je bilo v letu 2019 potrjenih 5 novih. Odstotek
izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 1,98 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla naložba, ki
prispeva k razvoju osnovnih storitev.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil v letu 2019 izplačan 1 zahtevek za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5014 - LAS Mislinjske in Dravske doline
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vizija razvoja LAS MDD se glasi: "Upoštevajoč kakovost življenja ljudi in okolja, socialno pravičnost ter družbeno odgovornost za krepitev
konkurenčnosti, prepoznavnosti in privlačnosti, bo območje LAS MDD doseglo skladen in vzdržen razvoj." Postavljeni cilji prispevajo k
uresničitvi Strategije lokalnega razvoja ter hkrati prispevajo k uresničevanju Strategije Evropa 2020 in ciljem posameznih skladov, iz katerih se
financira SLR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Mislinjske in Dravske doline so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od 3
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 10,53 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Odstotek
izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 3,74 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla naložba,
postavitev fitnesa v naravi, kar prispeva k razvoju osnovnih storitev in izboljšanju dostopnosti podeželskega prebivalstva.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5015 - LAS Dolenjska in Bela krajina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vizija LAS: "S pomočjo lastnih potencialov do zelenih delovnih mest, raznolikosti podeželja in mladim privlačnega bivanja". Strateški cilj
partnerstva LAS: "Ustvariti zelena delovna mesta, uporabiti endogene potenciale okolja (naravne, kulturne, lokalne), bogatiti raznolikost
življenja na podeželju z naravi prijaznimi posegi v okolje, vse za dobrobit prebivalcev, predvsem pa mladih na katerih temelji naša prihodnost".
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
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72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Dolenjska in Bela krajina so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 20 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 65,86 % vseh sredstev za ta podukrep, jih je bilo v letu 2019 potrjenih 5 novih.
Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 18,05 % od skupno 18,84 % vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe, ki
prispevajo k horizontalnemu cilju podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije. Operacije prispevajo k razvoju osnovnih storitev,
spodbujanju zdravega načina življenja, ohranjanju kulturne in naravne dediščine, vključevanju ranljivih skupin, povečevanju samooskrbnosti,
izboljšanju stanja ogroženih živalskih vrst.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 sta bila izplačana 2 zahtevka.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5016 - LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija Zgornje Savinjske in Šaleške doline: Zgornja Savinjska in Šaleška dolina sta prostorsko povezano območje, ki je poleg drugih
dejavnosti, gospodarsko uspešno predvsem na področju lesa, kmetijstva in turizma. Svojim prebivalcem nudi kakovostno življenje ter možnost
bivanja in dela v zdravi, povezani skupnosti. Je območje, ki ne razlikuje med podeželjem in urbanim delom, ampak se trudi vzpostaviti sožitje med
vsemi naselji, ob tem pa ohranimo naravne, kulturne in druge danosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline so se v letu 2019
izplačevali zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Od skupno 14 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 85,28 % vseh sredstev za ta podukrep, je bila v letu 2019 potrjena 1
nova. Do konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša
17,36 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla naložba, ter dve operaciji, ki prispevata k
horizontalnemu cilju podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije. Operacije prispevajo k razvoju osnovnih storitev, prispevajo k varstvu
okolja, ustvarjajo nova delovna mesta, razvoj podjetniške dejavnosti, spodbujajo mreženje in povezovanje podjetniških iniciativ.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 so bili izplačani 4 zahtevki.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5017 - LAS Gorenjska košarica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
LAS je oblikoval naslednjo vizijo: "Na razvoju znanj in talentov naših ljudi, na endogenih potencialih, na razvoju kakovosti produktov in storitev
ter povezovanju v verige vrednosti, na ohranjenem naravnem okolju, kulturni dediščini, identiteti in partnerstvu med sektorji gradimo trajnostni
razvoj in trajnostna zelena nova delovna mesta. Pri tem upoštevamo razlike in interese vseh generacij, gradimo tolerantnost, vključujemo ranljive
ciljne skupine, povezujemo vasi z mesti in se odpiramo v svet."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Gorenjske košarice se potrjujejo operacije iz naslova
podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 9 izdanih odločb o pravici do
sredstev, kar predstavlja 76,03 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do konca leta 2019 še ni bilo izplačanih
zahtevkov za izplačilo operacij.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil izplačan 1 zahtevek za izvedene aktivnosti
projektov sodelovanja LAS.
V okviru izvajanja ESPR so se v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
izvajali štirje individualni projekti (vsi so bili potrjeni v letu 2019), v okviru podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
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akcijske skupine pa en individualni projekt. Individualni projekti sledijo naslednjim namenom: Izobraževanje ljudi o ribji kulturni dediščini,
uporaba ribe kot elementa prehrane ter razvoj inovativnih turističnih produktov na temo rib. Projekt sodelovanja je namenjen ocenjevanju ribjih
izdelkov.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5018 - LAS Ovtar Slovenskih goric
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vizija LAS: Slovenske gorice - preprosto čudovite, privlačne za zaposlitev, bivanje, prosti čas in druženje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric, so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 15 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 53,51 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih.
Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 3,41 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil sta se izvedli
naložbi (ureditev domačije, nakup električnih koles), ki prispevata k horizontalnemu cilju podnebnih sprememb, skrbi za okolje in inovacije,
vključujeta ranljive skupine, spodbujata h konkurenčnosti turistične ponudbe, prispevata k ohranjanju naravnih vrednost in kulturne dediščine,
ter spodbujata medgeneracijsko povezovanje.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5019 - TOTI LAS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Atraktivno in ohranjeno okolje, ki v povezavi med podeželjem in mestom omogoča kakovostno življenje vseh generacij, razvoj novih (zelenih)
delovnih mest ter inovativnih produktov in storitev na podeželju
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine Toti LAS, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 5 izdanih
odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 27,41 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do konca leta 2019 so se
izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 9,58 %, kar predstavlja tudi
odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil sta se izvedli naložbi, ki prispevata k horizontalnemu cilju podnebnih sprememb, skrbi za
okolje in inovacije, spodbujata dostopnost do storitev in programov aktivnega staranja ter zdravega življenjskega sloga, ustvarjata pogoje za
nova delovna mesta in spodbujata rabo lokalnih produktov ter tako aktivacijo notranjih potencialov.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5020 - LAS Spodnje Savinjske doline
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Spodbujanje podjetniške aktivnosti; Spodbujanje inovativnega povezovanja lokalnih deležnikov za skupen nastop na trgu; Usposabljanja in
izobraževanja za večjo podjetnost podjetnikov, kmetovalcev in drugih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo; Zagotovitev infrastrukturnih
pogojev za doseganje višje kakovosti življenja; Nadgradnja obstoječih in razvoj novih programov za doseganje višje kakovosti življenja;
Ohranjanje in izboljšanje stanja narave in okolja; Spodbujanje družbene povezanosti in socialne vključenosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Spodnje Savinjske doline, so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 4 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 32,02 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do
konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 4,08 %, kar

Stran 93 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla naložba, ki prispeva k razvoju osnovnih storitev in nadgrajuje
obstoječ program.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5021 - LAS V objemu sonca
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS: "Z izkoriščanjem endogenih razvojnih potencialov in aktivnim povezovanjem različnih deležnikov bomo ustvarili privlačno
okolje, usmerjeno v ustvarjalnost in inovativnost, v okoljsko sprejemljivost in v ohranjanje lokalne identitete." Poslanstvo: "Podjetno in
okoljsko naravnano območje, ki s svežimi idejami povezuje in razvija razpoložljive vire v razvojna partnerstva na območju LAS."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 4
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 40,18 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do konca leta
2019 še ni bilo izplačanih zahtevkov za izplačilo operacij.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5022 - LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slo. goricah
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS: "Z uresničevanjem SLR na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah bomo s sodobnimi in
inovativnimi ukrepi, ki temeljijo na trajnostnih načelih, izboljšati rabo naravnih in družbenih potencialov, zagotovili višjo kakovost bivanja na
podeželju ter utrdili njegove gospodarske, kulturne in naravne funkcije."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Bogastvo podeželja, so se v letu 2019 izplačevali
zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od
skupno 19 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 43,58% vseh sredstev za ta podukrep, je bilo v letu 2019 potrjenih 12 novih. Do
konca leta 2019 še ni bilo izplačanih zahtevkov za izplačilo operacij.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil v letu 2019 izplačan 1 zahtevek za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5023 - LAS Prlekija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Močnejša povezanost ljudi in organizacij na območju LAS Prlekija in vlaganja vanje, s krepitvijo lokalne ekonomije in izboljšanjem dostopnosti
do osnovnih storitev prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter solidarnosti med družbenimi
skupinami.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 18 izdanih

Stran 94 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 79,00 % vseh sredstev za ta podukrep, je bilo v letu 2019 potrjenih 8 novih. Do konca leta 2019 so
se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 26,69 % od skupno 48,51 % vseh
izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe, ki prispevajo k razvoju osnovnih storitev, varstvu okolja, ustvarjajo nova delovna
mesta, izboljšujejo pogoje za boljše zdravje prebivalcev, krepijo lokalno ekonomijo s spodbujanjem ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, ter
zagotavljanjem lokalne hrane v javnih ustanovah in splošno povečujejo kvaliteto življenja.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5024 - LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ustvariti boljše pogoje za življenje, z razvojem naravne in kulturne dediščine ter človeškega kapitala.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, so se v letu
2019 izplačevali zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Od skupno 11 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 34,56 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih
novih. Do konca leta 2019 so se izplačevali zahtevki za izplačilo izvedenih aktivnosti operacij. Odstotek izplačanih sredstev v letu 2019 znaša
12,89 % od skupno 14,43 % vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil so se izvedle naložbe in operacije, ki prispevajo k horizontalnemu cilju
podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije. Operacije in naložbe prispevajo k razvoju osnovnih storitev, varstvu okolja, krepitvi turistične
destinacije in povezovanju ponudbe, krepitvi lokalne identitete, prispevajo k dvigu kakovosti življenja in ohranjanju kulturne dediščine.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za izvedene
aktivnosti projektov sodelovanja LAS. V letu 2019 je bil izplačan 1 zahtevek.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5025 - LAS Istre
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ključne razvojne prioritete so trajnostni turizem v povezavi z naravno in kulturno dediščino, gastronomijo, kmetijstvom, ribištvom in doživetji ter
ekološko kmetijstvo in trajnostno ribištvo oziroma ribogojstvo vzporedno s povezovanjem ponudnikov in drugih akterjev, z namenom razvoja
kratkih verig prodaje in dodajanja vrednosti za lokalne visoko kakovostne proizvode. Pozornost je namenjena tudi ohranjanju naravne in
kulturne dediščine, dvigu kvalitete lokalne infrastrukture in osnovnih storitev, zlasti z namenom razvoja novih dejavnosti oziroma vsebin in
varovanja okolja, krepitvi človeškega in socialnega kapitala ter ustvarjanju pogojev za (socialno) podjetništvo. Poudarek je tudi na novih
pristopih (socialnih inovacijah) za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja marginalnih skupin v družbo ter zmanjševanja
revščine. Vsi cilji in ukrepi so usmerjeni v zagotavljanje uravnoteženega razvoja podeželja, urbanega dela in morskega akvatorija območja, ki ga
pokriva LAS. Območje LAS Istre je vsekakor značilno in edinstveno tudi zaradi morja, obmorskega pasu, ribištva in ribogojstva. Avtentičnost, ki
jo to območje želi ohraniti tudi skozi trajnostni razvoj, je hkrati naša destinacijska prednost.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju.
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Istra, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za potrjene
operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V tem letu se je izvajalo
skupaj 12 individualnih projektov (5 sta bila odobrena leta 2018, ostalih 7 pa v letu 2019). Namen individualnih projektov je predvsem ohranjanje
naravnega okolja ter krepitev ozaveščenosti o pomenu morja, izboljšanje poznavanja posameznih vrst živih organizmov v morju, povečanje
biodiverzitete morskega okolja, izobraževanje ribičev na področju varnosti plovbe ter diverzifikacije v ribištvu sorodne dejavnosti.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada ESPR izplačali zahtevki
za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter posredne stroške), kar
vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in promocijo LAS, vključno z
mreženjem in stroške animacije lokalnega območja. Izplačani so bili trije zahtevki.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.
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2330-17-5026 - LAS Barje z zaledjem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Območje LAS Barje razviti kot zeleno gospodarsko in rekreativno zaledje Ljubljane ob izrabi notranjih razvojnih potencialov ter kot kakovosten
socialni in bivanjski prostor z ohranjeno identiteto, ki se kaže v prepletenosti ruralnega in urbanega načina življenja ter v raznoliki kulturni krajini,
bogati z naravnimi vrednotami in kulturno dediščino.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 6
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 38,69 % vseh sredstev za ta podukrep, sta bili v letu 2019 potrjeni 2 novi. Odstotek
izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 3,34 %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil je bila izvedena operacija, ki
prispeva k horizontalnemu cilju podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije. Operacija spodbuja varstvo okolja in narave, vključuje ranljive
skupine, prispeva k razvoju osnovnih storitev, krepitvi socialnega kapitala in pripomore k izboljšanju kakovosti življenja.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5027 - LAS Sožitje med mestom in podeželjem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
LAS bo poskrbela za ustvarjanje partnerskega sodelovanja in pozitivno prepletanje skupnega življenja podeželja in urbanih območij. S strategijo
bo zagotovljena celostna obravnava območja z enakimi možnostmi sodelovanja prav za vse, kar se bo odražalo v boljši kakovosti življenju na
celotnem območju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Sožitje med mestom in podeželjem, so se v letu 2019
izplačevali zahtevki za potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Od skupno 10 izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 60,83 % vseh sredstev za ta podukrep, je bilo v letu 2019 potrjenih
5 novih. Do konca leta 2019 še ni bilo izplačanih zahtevkov za izplačilo operacij.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-17-5028 - LAS Krasa in Brkinov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS: "Kras in Brkini, široko prepoznani krajini s tradicionalno rabo prostora, kakovostnim bivalnim okoljem in razvitim lokalnim
gospodarstvom, ki temelji na uravnoteženem razvoju dejavnosti, primernih za izjemni naravni in kulturni prostor, tradicionalnih obrteh, kmetijstvu
in naprednih tehnologijah."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Krasa in Brkinov, so se v letu 2019 izplačevali zahtevki za
potrjene operacije iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 6
izdanih odločb o pravici do sredstev, kar predstavlja 42,55 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Odstotek
izplačanih sredstev v letu 2019 znaša 1,02 % %, kar predstavlja tudi odstotek vseh izplačil za operacije. V okviru izplačil se je izvedla operacija, ki
prispeva k horizontalnemu cilju podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije. Operacija krepi razvoj osnovnih storitev, pripomore k
ustvarjanju novih delovnih mest in spodbuja inovativno podjetniško naravnanost. Upravičenec je bil socialno podjetje.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.
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2330-17-5029 - LAS Vipavska dolina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Razvojna vizija LAS: "Vipavska dolina -prostor, ki spodbuja podjetnost, ustvarjalnost in trajnostni razvoj. Prostor, ki nudi zdravo okolje,
kakovostno življenje ter vključenost vseh njenih prebivalcev."
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) in izvedenega javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina se potrjujejo operacije iz naslova
podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Od skupno 2 izdanih odločb o pravici do
sredstev, kar predstavlja 9 % vseh sredstev za ta podukrep, v letu 2019 ni bilo potrjenih novih. Do konca leta 2019 še ni bilo izplačanih
zahtevkov za izplačilo operacij.
Iz naslova podukrepa Podpora za tekoče stroške in stroške animacije so se v letu 2019 vodilnemu partnerju LAS iz sklada EKSRP izplačali
zahtevki v višini za tekoče stroške upravljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja (stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev ter
posredne stroške), kar vključuje usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostjo in
promocijo LAS, vključno z mreženjem in stroške animacije lokalnega območja.
Iz naslova podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se v letu 2019 še niso izplačevali zahtevki za
izvedene aktivnosti projektov sodelovanja LAS.
Za sklad ESRR so se izvajali javni pozivi LAS. Cilji se spremljajo na nivoju celotnega LAS.

2330-19-0004 - Finančni instrumenti-sporazum o financiranju
Opis ukrepa
Namen ukrepa je uvedba finančnih instrumentov v Sloveniji na področju kmetijstva in razvoja podeželja v okviru Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za programsko obdobje 2014–2020. Cilj ukrepa je zagotovitev izvedbe dodatnih aktivnosti pri izvajanju sporazuma o
financiranju za izvajanje finančnih instrumentov v Republiki Sloveniji v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za programsko
obdobje 2014–2020, katerih stroški niso upravičeni izdatki v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7627 - Dodatne aktivnosti pri izvajanju sporazuma
Prispeva k rezultatu: C7095 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter kmetijstva
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 se Finančni instrumenti niso izvajali.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 se Finančni instrumenti niso izvajali.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10314 Poplačilo zapadlih obveznosti pri izvajanju ukrepa Finančni instrumenti, ki niso
financirane iz sklada EKSRP

%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2019

0,00

2019

100,00

2023 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10314 Poplačilo zapadlih obveznosti pri izvajanju ukrepa
Finančni instrumenti, ki niso financirane iz sklada EKSRP"
V letu 2019 se Finančni instrumenti niso izvajali.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1103 - Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja
110302 - Upravljanje kmetijskih zemljišč

2311-11-S015 - Zemljiške operacije
Opis skupine projektov
Skupina projektov je namenjena projektom s področja zemljiških operacij: melioracijam kmetijskih zemljišč, komasacijam in agromelioracijam. V
okviru tega se bo izvajala javna služba upravljanja in vzdrževanja melioracijskih sistemov po Sloveniji; vzdrževanje evidence melioracijskih
sistemov in naprav, izvedba odmere nadomestila za vzdrževanje melioracijskih sistemov, sredstva se bodo namenila za plačilo odškodnin
komasacijskim upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb oz. sodb. Izvajala se bodo tudi vzdrževalna dela na hidromelioracijskih sistemih v
skladu s potrjenimi letnimi programi vzdrževanja. Določena sredstva se namenjajo tudi za nakup kmetijskih zemljišč v obmejnem pasu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.825.000,00

1.814.302,97

1.814.302,97

64,22

Neposredni učinki
C0506 - Redno vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
Namen cilja je spremljanje rednega vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov in s tem zagotavljanje nemotenega delovanja teh sistemov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Redno vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov je potrebno za nemoteno delovanje le teh in zagotavljanje ugodnega vodnega režima v
tleh za kmetijsko proizvodnjo. Redna vzdrževalna dela zagotavljajo pri osuševalnih sistemih, da odvajajo odvečno vodo s kmetijskih površin.
Redna dela pri namakalnih sistemih pa zagotavljajo dostopnost do vode v času potrebe po zalivanju ali spomladanskih ter jesenskih pozeb (kot
zaščita proti pozebi).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Redno vzdrževanje ima velik neposreden vpliv na nadrejeni cilj, saj se z vzdrževalnimi deli zagotavljajo boljši pogoji za kmetovanje na območju
osuševalnega ali namakalnega sistema.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I001012 Št. melioracijskih sistemov pod javno službo

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

218,00

2012 220,00

274,00

2013 220,00

274,00

2014 220,00

270,00

2015 596,00

596,00

2016 596,00

435,00

2017 596,00

596,00

2018 455,00

455,00

2019 455,00

455,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2020 455,00
2021 455,00
2022 435,00
I001014 Površina namakanih zemljišč

ha

2010

7.500,00

2012 7.500,00

7.511,00

2013 8.000,00

7.511,00

2014 8.500,00

8.500,00

2015 8.500,00

6.488,00

2016 8.500,00

8.500,00

2017 6.448,00

6.448,00

2018 6.850,00

6.448,00

2019 7.200,00

6.623,00

2020 7.500,00
2021 7.800,00
2022 7.800,00
I001015 Št. vzdrževalnih melioracijskih sistemov

Število 2010

218,00

2012 220,00

37,00

2013 220,00

218,00

2014 220,00

270,00

2015 272,00

272,00

2016 272,00

283,00
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2017 295,00

286,00

2018 295,00

295,00

2019 310,00

295,00

2020 310,00
2021 310,00
2022 310,00
I09120 Površina vzdrževanih osuševanih kmetijskih
površin

ha

2017

37.278,00

2017 37.278,00

37.278,00

2018 39.500,00

37.689,00

2019 39.500,00

37.689,00

2020 39.500,00
2021 39.500,00
2022 39.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001012 Št. melioracijskih sistemov pod javno službo"
v letu 2019 se je vzdrževalo 455 osuševalnih in namakalnih sistemov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001014 Površina namakanih zemljišč"
V letu 2019 je vrednost nekoliko nižja od planirane, saj so določeni namakalni sistemi še v izgradnji oziroma ni dovolj velikega interesa za novimi
namakalnimi površinami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001015 Št. vzdrževalnih melioracijskih sistemov"
V letu 2019 je bilo v rednem vzdrževanju 295 osuševalnih in namakalnih sistemov. Vrednost je nekoliko nižja, saj ni bilo novih namakalnih
sistemov, kot tudi še ni sprejeta uredba o določitvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov, ki še niso v rednem vzdrževanju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09120 Površina vzdrževanih osuševanih kmetijskih
površin"
Dosežena vrednost je nekoliko nižja od planirane, saj še ni bila sprejeta uredba o določitvi osuševalnih sistemov, ki so v Evidenci osuševalnih in
namakalnih sistemov, vendar se še ne vzdržujejo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I001012

Zajeti so vsi HMS, ki so v Katmesini označeni kot aktivni in delujoči.

I001014

Zajete so vse površine, ki bi se lahko namakale oziroma zajeto je območje velikih in malih namakalnih sistemov.

I09120

Spremlja se površina osuševalnih sistemov, ki so v rednem vzdrževanju.

C7127 - Odprava zaraščenosti
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
S sredstvi od odškodnin spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč se bo odpravljala zaraščenost kmetijskih zemljišč. Spremlja se sprememba
dejanske rabe letno po hektarjih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Odprava zaraščanja kmetijskih površin je pomemben ukrep oziroma cilj kmetijske zemljiške politike, ki pa se zaradi premajhnega zanimanja
kmetov, ne realizira v celoti. V prihodnje se predvidevajo spremembe podpore, ki naj bi povečale zanimanje za ta ukrep oziroma cilj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Odprava zaraščenosti ima pozitiven vpliv na nadrejeni cilj. Kljub nedoseganju zastavljene vrednosti, to nima negativnih posledic na nadrejeni
cilj. Po spremembi ukrepa podpore se v prihodnje pričakuje večji vpliv na nadrejeni cilj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09115 Površina zaraščenih zemljišč spremenjena v drugo kmetijsko
dejansko rabo

VIR ME

IZH.
LETO

ha 2017

IZH.
VREDNOST
60,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 0,00
2017 60,00

20,00

2018 60,00

10,00

2019 100,00

15,15

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09115 Površina zaraščenih zemljišč spremenjena v drugo
kmetijsko dejansko rabo"
V letu 2019 ni bila dosežena planirana vrednost. Razlog za nedoseganja planirane vrednosti je premajhen interes kmetov in neustrezen
instrument sofinanciranja oziroma prenizka podpora glede na dejanske stroške.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09115

Spremlja se letno koliko ha zaraščenih površin se spremeni dejanska raba v kmetijsko.

C7516 - C7516 Nakup kmetijskega zemljišča
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS bo nakupoval kmetijska zemljišča ob obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, znotraj protokolarnega objekta
Brdo in na vodovarstvenih območjih. S tem se bo zagotovilo lažje upravljanje teh zemljišč in tudi lažje kmetovanje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je dosežena vrednost nekoliko višja od planirane in s tem se je omogočilo zaokroževanje kmetijskih površin in lažje kmetovanje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nakup kmetijskih zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov omogoča oblikovanje večjih kmetijskih površin in dajanje teh v najem.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10028

Kmetijska zemljišča

VIR ME IZH. LETO
ha

2017

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

50,00

2017

50,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

50,00

41,00

2019

50,00

53,26

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10028 Kmetijska zemljišča"
V letu 2019 je bila planirana vrednost presežena, saj so bile cene kmetijskih zemljišč nekoliko nižje.

Obrazložitev projektov
2330-17-0017 - Vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru tega projekta se izvajajo razna vzdrževalna dela na osuševalnih in namakalnih sistemih. Vzdrževalna dela se izvajajo po sprejetih
programih vzdrževanja za vsak osuševalni in namakalni sistem posebej. Programe vzdrževanja pripravi javna služba upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov. Namenska sredstva za vzdrževalna dela se zagotavljajo z vsakoletno odmero nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na osuševalnih in namakalnih sistemih, ki jo plačujejo lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj posameznega sistema.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 ni več izvajal.

2330-17-0027 - Ukrepi proti zaraščanju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj ukrepov je ponovna usposobitev kmetijskih zemljišč v zaraščanju za kmetijsko pridelavo. Čiščenje zaraščenih kmetijskih površin se bo
izvajalo z agromelioracijskimi deli kot so krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev, izravnava mikrodepresij in nasipavanje
rodovitne zemlje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bilo odpravljeno zaraščanje na manj površinah kot smo planirali. Kljub temu se površine kmetijskih zemljišč v uporabi povečujejo.

2330-17-0044 - Nakup kmetijskih zemljišč v korist RS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Z nakupom zemljišč v 10 km pasu ob mejni črti ter na prvih vodovarstvenih območjih bo državi omogočeno učinkovito izvajanje potrebnih
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ukrepov in režimov za zagotavljanje čiste pitne vode ter preprečevanje njenega onesnaževanja. Država naj bi postala tudi lastnik vseh zemljišč
znotraj protokolarnega objekta Brdo, saj so zasebni lastniki zemljišč znotraj območja omejeni pri gospodarjenju s svojo lastnino, ker je območje
ograjeno in namenjeno protokolarnim dejavnostim.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bilo kupljenih nekoliko več kmetijskih površin od planiranih, kar je posledica nižjih cen. Z nakupom kmetijskih površin se sledi
zastavljenemu cilju in sicer, da se povečujejo kompleksi kmetijskih površin v državni lasti, kar omogoča lažjo oddajo teh zemljišč v zakup.

2330-19-0011 - Vzdrževanje hidromelioracij 2019-2025
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je nemoteno in pravilno delovanje osuševalnih in namakalnih sistemov za zagotavljanje optimalne kmetijske pridelave za čas
trajanja državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Cilja projekta sta: - učinkovito vzdrževanje osuševalnih in namakalnih
sistemov, - izboljšati ali ohraniti delovanje osuševalnih in namakalnih sistemov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je stanje na osuševalnih in namakalnih sistemih ohranilo na dobrem nivoju in je s tem bilo omogočeno nemoteno kmetovanje.
Ustvarjeni so bili tudi dobri pogoji za kmetovanje na tem območju. Stanje glede površin in števila osuševalnih in namakalnih sistemov je v
skladu s predvidevanji.

2330-19-0013 - Obnova državnih namakalnih sistemov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V projektu je zajeto izvajanje aktivnosti po Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2023 (v
nadaljevanju: načrt). V načrtu je tudi predvidena posodobitev namakalnih sistemov in s tem projektom se bo začela posodobitev državnih
namakalnih sistemov. Sredstva se bodo namenila iz namenske postavke 995310 Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.
Predvidena sredstva bodo namenjena aktivnostim, ki zadevajo pripravo dokumentacije za izvedbo investicijskega vzdrževanja in sama dela
(menjava cevi, črpalk, hidrantov…) ter nakup materiala za investicijsko vzdrževalna dela. Namen je izvajanje aktivnosti za podaljšanje življenjske
dobe posameznega namakalnega sistema. V okviru projekta želimo doseči posodobitev namakalnih sistemov na približno 740 ha namakalnih
površin
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gre za evidenčni projekt.

2330-19-0022 - Vzdrževanje namakalnih sistemov 2019
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta Investicijskega vzdrževanja državnih namakalnih sistemov za leto 2019 je posodobitev dela namakalne oprema na treh državnih
namakalnih sistemih. Ti namakalni sistemi so: Namakalni razvod Vogršček, Namakalni sistem Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima in
Namakalni sistem Miklavž. Namakalni sistemi so stari dvajset in več let in še komaj zagotavljajo zadostno namakanje kmetijskih zemljišč. Na
namakalnem sistemu Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima in namakalnem sistemu Miklavž so zelo slabe in zastarele črpalke, ki se bodo
zamenjale. Za vsak sistem se predvideva nakup in montaža nove, modernejše in predvsem tudi ekološko sprejemljivejše črpalke. Na NR Vogršček
pa se predvideva dobava in montaža oz. izvedba del za obnovo elektro inštalacij in elektro opreme na objektih na NR Vogršček in za izdelavo
projektne dokumentacije PZI iz katere bodo izhajala še druga ,nova investicijsko vzdrževalna dela. V sklopu projekta Investicijskega vzdrževanja
državnih namakalnih sistemov za leto 2019 je cilj nabava potrebnih črpalk in pripadajoča vzdrževalna dela na namakalnih sistemih in s tem
zagotoviti nemoteno namakanje 1.210 ha kmetijskih zemljišč.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je uspešno izvedlo investicijsko vzdrževanje na večih namakalnih sistemih in jim je bilo s tem podaljšana življenska doba.

2330-17-0013 - Sanacija nedokončanih komasacij 2017-2021
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen dokončanju komasacijskih postopkov. Sanacija nedokončanih komasacij se izvaja v okviru Uredbe kmetijske strukturne
politike in politike razvoja podeželja. Upravičenci po tej uredbi so komasacijski udeleženci, vlagatelji pa upravne enote. Upravičeni stroški so
stroški pravnih in upravnih postopkov vključno s stroški pregleda.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

40.000,00

27.490,01

27.490,01

68,72

Neposredni učinki
C7270 - C7269 Dokončanje komasacij
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
Cilj sanacij nedokončanih komasacij je, da se letno zaključi čim več komasacij s pravno formalnega vidika.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Na letni ravni se predvideva, da se zaključita dva komasacijska postopka, kar nam je v letu 2019 uspelo. Na ta način je manj nerešenih zadev s
pravnega vidika na področju komasacij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zmanjševanjem števila nedokončanih komasacij, se omogoča lažje in nemoteno kmetovanje na teh območij, kot tudi se spodbujajo novi
agrotehnični ukrepi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09454 Število zaključenih komasacij v okviru programa dokončanja
komasacij

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2017

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09454 Število zaključenih komasacij v okviru programa
dokončanja komasacij"
V letu 2019 so bili doseženi zastavljeni cilji.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09454

Pripravi se program sanacij nedokončanih komasacij, ki opredeljuje na kakšen način in koliko sanacij komasacij bo zaključeno s pravno formalnega
vidika.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKZ

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

2330-17-0014 - Hidromelioracije 2017-2021
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen financiranju izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Javno službo opravlja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z Uredbo o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14 in 91/15).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

108.940,36

126.117,96

126.117,96

115,76

Neposredni učinki
C7273 - Tekoče upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ni več vpliva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ni več vpliva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09458 Št. porabljenih ur za upravljanje osuševalnih in namakalnih
sistemov

VIR ME

IZH.
LETO

ura 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

13.115,00

2017 13.400,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
10.819,00

2018 13.400,00

10.819,00

2019 12.400,00

0,00

Stran 102 od 215
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2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09458 Št. porabljenih ur za upravljanje osuševalnih in
namakalnih sistemov "
V letu 2019 se ukrep je izvajal ukrep 2330-19-0008 Osuševalni in namakalni sistemi 2019-2025.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

2330-17-0015 - Urejanje kmetijskega prostora 2017-2021
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen izdelavi raznih evidenc s področja zemljiških operacij in metodologij ter študij, potrebnih za pripravo zakonodajnih
dokumentov za nemoteno izvajanje zemljiške politike. V sklopu ukrepa se izvajajo tudi ostale strokovne naloge, ki so potrebne za izvajanje
kmetijske zemljiške politike.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

101.946,64

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7274 - Izvajanje administrativnih del zemljiških operacij
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izdajanjem odločb se dovoli oziroma prepove izvedba agrotehničnih ukrepov na določenih zemljiščih. S pozitivnimi odločbami smo uvedli
zahtevne agromelioracije na 31 ha, na 175 ha pa smo uvedli namakanje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na podlagi izdanih pozitivnih odločb se je izboljšalo stanje na skupno 206 ha kmetijskih zemljišč.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09459

Število izdanih odločb

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

70,00

2017

70,00

47,00

2018

70,00

126,00

2019

80,00

89,00

2020

80,00

2021

80,00

2022

80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09459 Število izdanih odločb"
V letu 2019 smo prejeli 33 vlog za izdajo odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije; izdano je bilo 20 odločb o uvedbi zahtevne agromelioracije
na 31 ha kmetijskih zemljišč, v 9 primerih so bile zahteve zavrnjene oziroma zavržene. Prejeli smo tudi 64 vlog za izdajo odločbe o uvedbi oziroma
ukinitvi zasebnega namakalnega sistema (v nadaljevanju: ZNS) na kmetijskih zemljiščih. Izdano je bilo 37 odločb o uvedbi ZNS na 175,5 ha
kmetijskih zemljišč, 7 odločb o spremembi ZNS, 6 odločb o ukinitvi ZNS, v 10 primerih so bile vloge zavrnjene oziroma zavržene.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09459

Zajema se število izdanih odločb za napravo javnih in individualnih namakalnih sistemov ter izdaja odločb za agromelioracije.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKZ-UPB1

Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)
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2330-17-0026 - Izdelava strokovnih podlag s področja kmetijstva
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen financiranju izdelave strokovnih podlag za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih lokalnih
skupnosti ter drugih strokovnih podlag s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč. med drugim je ukrep namenjen
odmeri hidromelioracijskih jarkov in dostopnih poti z izdelavo katastrskega elaborata.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

700.000,00

12.836,92

12.836,92

1,83

Neposredni učinki
C7272 - Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih lokalnih skupnosti
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Še ni vpliva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Še ni vpliva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09457 Število občin s trajno varovanimi kmetijskimi
zemljišči

IZH.
LETO

Število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 0,00

0,00

2018 20,00

0,00

2019 30,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 30,00
2021 30,00
2022 30,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09457 Število občin s trajno varovanimi kmetijskimi
zemljišči"
V letu 2019 še ni bil izdan javni razpis za izbiro izvajalcev, ki bi izdelali strokovno podlago za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKZ-UPB1

Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)

2330-19-0008 - Osuševalni in namakalni sistemi 2019-2025
Opis ukrepa
Državna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih je zadolžena za upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov.
Tako je glavni cilj nemoteno delovanje osuševalnih in namakalnih sistemov. Državno javno službo na osuševalnih in namakalnih sistemih bo
izvajal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je z odločbo ministrstva imenovan za obdobje 2019 – 2025. Namen ukrepa je zagotavljanje
delovanje državne javne službe in pokrivanje stroškov, ki so vezani na upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov. Stroški za vzdrževanje
osuševalnih in namakalnih sistemov se zagotavljajo iz posebne namenske proračunske postavke.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

112.200,00

112.200,00

112.200,00

100,00

Neposredni učinki
C7602 - Tekoče upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov
Prispeva k rezultatu: C5994 - Zagotavljanje ustreznosti kmetijskih zemljišč z agrotehničnimi ukrepi
Opis neposrednega učinka
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Državna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih je zadolžena za upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov.
Tako je glavni cilj nemoteno delovanje osuševalnih in namakalnih sistemov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov mora teči nemoteno celo leto. Na ta način je zagotovljeno, da osuševalni in namakalni sistemi
opravljajo svojo funkcijo in to je zagotavljanje ustreznega vodnega režima v tleh. V letu 2019 je bilo to doseženo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z upravljanjem osuševalnih in namakalnih sistemov se med drugim vrši kontrola nad delovanjem in rednim vzdrževanjem osuševalnih in
namakalnih sistemih. Na ta način se zagotavlja ustrezen vodni režim v tleh, v času suše se lahko namaka, v času deževja pa se odvaja višek vode
preko hidromelioracijskih jarkov. V letu 2019 je bilo to doseženo in s tem omogočeno boljše in lažje kmetovanje na teh zemljiščih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10284 Število porabljenih ur za upravljanje osuševalnih in namakalnih
sistemov

IZH.
LETO

ura 2019

IZH.
VREDNOST

LETO

10.819,00

2019 10.819,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
10.819,00

2020 10.819,00
2021 10.819,00
2022 10.819,00
2023 10.819,00
2024 10.819,00
2025 10.819,00
2026 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10284 Število porabljenih ur za upravljanje osuševalnih in
namakalnih sistemov"
V letu 2019 je bilo doseženo število porabljenih ur za upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1103 - Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja
110303 - Podpora interesnemu povezovanju in izobraževanju

2311-11-S024 - Usposobitev izobraževalnih zavodov
Opis skupine projektov
Opremljanje izobraževalnih ustanov skladno z razvojem v kmetijski in gozdarski pridelavi in predelavi.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C5858 - Investiranje z namenom izvajanja praktičnega pouka
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekt se v letu 2019 ni izvajal.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekt se v letu 2019 ni izvajal.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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I06049 Število zavodov, ki investirajo z namenom izvajanja praktičnega
pouka

št. 2008

15,00

2012 15,00

0,00

2013 12,00

0,00

2014 12,00

0,00

2015 12,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 12,00
2021 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06049 Število zavodov, ki investirajo z namenom izvajanja
praktičnega pouka"
Projekt se v letu 2019 ni izvajal.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06049 Projekt je namenjen podpiranju praktičnega izobraževanja, saj se z njim investira v opremo, ki služi pri praktičnem izobraževanju.

Obrazložitev projektov
2311-10-0019 - Usposobitev javnih zavodov 2010-2015
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s cilji zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje nacionalnih strategij na posameznih področjih
kmetijstva, usposobitev kmetov za dopolnilne dejavnosti in doseganje višje izobrazbene ravni za prevzemnike kmetij. Usposobitev šolskih
posestev, učnih delavnic in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in fakultet in raziskovalno - izobraževalnih centrov s
področja kmetijstva v posameznih regijah in doseganje stopnje opremljenosti v skladu z razvojem kmetijske tehnologije in tehnike. Z ukrepom
sofinanciranja opremljanja izobraževalnih in raziskovalnih zavodov na biotehniških področjih se zagotavlja višji nivo izvajanja izobraževanja s
ciljem, da se čimbolj sledi razvoju tehnologij v kmetijski pridelavi in predelavi.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 ni izvajal.

2330-13-S019 - Podpora interesnemu povezovanju
Opis skupine projektov
Z ukrepom se spodbuja združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju, kar prispeva k boljši organiziranosti civilne iniciative in
nevladnih organizacij na področju kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirajo se letni programi različnih stanovskih oblik povezovanja na področju
kmetijstva in gozdarstva ter z njima povezanimi dejavnostmi. Podpora se nepridobitnim organizacijam namenja tudi pri organizaciji strokovnih in
jubilejnih dogodkov. Sofinancira se izvedba šolskega in državnega tekmovanja v oranju ter udeležba ekipe Slovenije na svetovnem tekmovanju
v oranju s ciljem prenosa sodobne tehnologije oranja v neposredno kmetijsko proizvodnjo, promocije slovenskega kmetijstva in Slovenije v
svetu in sodelovanja ter izmenjave izkušenj na mednarodnem in državnem nivoju.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

66.428,57

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

328.143,00

324.520,34

324.520,34

98,89

Neposredni učinki
C0508 - Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvedbo ukrepa so se izvajale strokovne prireditve in predstavitvene dejavnosti, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije s področja kmetijstva,
gozdarstva in živilstva. S tem se ohranja doseženo povezovanje, ki je pomembno za prenos novih znanj in praks v kmetijski pridelavi in
predelavi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
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Izvajale so se strokovne prireditve v obliki usposabljanja, informiranja in predstavitve ter sodelovanja na sejmih ali drugih stanovskih
prireditvah. Vse navedene aktivnosti ključno prispevajo k promociji kmetijstva, gozdarstva in živilstva, kar je velikega pomena pri ozaveščanju
prebivalcev glede prehranske oskrbe.
Sredstva so se namenila za programe in delovanje nevladnih organizacij in so bila dodeljena 31 upravičencem. Projekt se je v letu 2017 začel
izvajati na novo in bo trajal do leta 2020. Dosežena vrednost v letu 2019 je primerljiva s predhodnim letom, vendar pa odstopa od planirane
vrednosti in je manjša za 38%, ker vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I001017 Št. podprtih nevladnih organizacij

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2010

70,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

70,00

54,00

2013

50,00

36,00

2014

50,00

40,00

2015

50,00

35,00

2016

50,00

32,00

2017

50,00

30,00

2018

50,00

31,00

2019

50,00

31,00

2020

50,00

2021

50,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001017 Št. podprtih nevladnih organizacij"
Sredstva so se namenila za programe in delovanje nevladnih organizacij in so bila dodeljena 31 upravičencem. Projekt se je v letu 2017 začel
izvajati na novo in bo trajal do leta 2020. Dosežena vrednost v letu 2019 je primerljiva s predhodnim letom, vendar pa odstopa od planirane
vrednosti in je manjša za 38%, ker vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.

C6495 - Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
Prispeva k rezultatu: C5972 - Večje število usposobljenih kmetov
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekt je bil 2018 zaključen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekt je bil 2018 zaključen.

Kazalniki

C6788 - Organiziranje in sodelovanje tekmovanj iz oranja
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Izvedbe raznih tekmovanj se financira z ciljem prenosa sodobne tehnologije oranja v neposredno kmetijsko proizvodnjo, promocijo slovenskega
kmetijstva in Slovenije v svetu in sodelovanje ter izmenjava izkušenj na državnem in mednarodnem nivoju.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvedba raznih tekmovanj se je financirala s ciljem prenosa sodobne tehnologije oranja v neposredno kmetijsko proizvodnjo, promocijo
slovenskega kmetijstva in Slovenije v svetu in sodelovanje ter izmenjava izkušenj na državnem in mednarodnem nivoju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedba raznih tekmovanj se je financirala s ciljem prenosa sodobne tehnologije oranja v neposredno kmetijsko proizvodnjo, promocijo
slovenskega kmetijstva in Slovenije v svetu in sodelovanje ter izmenjava izkušenj na državnem in mednarodnem nivoju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08296

Število oračev

VIR ME IZH. LETO
št

2008

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

100,00

2015

30,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

30,00

24,00

2017

30,00

30,00
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2018

30,00

30,00

2019

30,00

30,00

2020

30,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08296 Število oračev"
Udeležba na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, izvedba v tekmovanju biotehničnih šol in izvedba državnega prvenstva v
oranju je bila v okviru predvidenega števila.

Obrazložitev projektov
2330-17-0041 - Podpora interesnemu povezovanju 17-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Prenos znanja in izkušenj oziroma dvig usposobljenosti, je prioritetna naloga na vseh področjih. Projekt izpostavlja medgeneracijsko
povezovanje in povezovanje na različnih vsebinskih ravneh. Z njim želimo predvsem pridobiti čim širši krog sodelujočih, ki ne bodo samo izvajali
razpisane vsebine, temveč bodo kot podaljšana roka ministrstva učinkovito prenašali sporočila, ki so danes v hitro-razvijajoči in tehnološko
napredni družbi zelo pomembna. Pri izvajanju projekta se izpostavlja varno in zdravo delo. Torej gre za področje, ki mu dajemo v družbi največji
pomen tudi v sprejetih dokumentih. Za boljše udejstvovanje nevladnega in nepridobitnega sektorja je ministrstvo decembra 2013 pripravilo
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 105/13; v nadaljevanju: Pravilnik), v katerem je za spodbudo določilo
trinajst izhodišč, s katerimi lahko nevladne organizacije bistveno prispevajo k razvoju kmetijskega in gozdarskega sektorja. Za uresničevanje
projekta bodo odgovorne nevladne organizacije, ki morajo pri svojem delovanju zajeti čim več ljudi, ki so dejavni na področju kmetijstva in
gozdarstva. Na tak način se bodo tudi informacije in dobre prakse najlažje in najučinkoviteje širile.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sprejet je bil novi Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa
nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 43/19), v katerem je bilo
sprejetih 14 izhodišč.
Z izvajanjem projekta se spodbuja izvajanje strokovnih prireditev in predstavitev dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ohranjanja povezovanja, ki
je pomembno za prenos novih znanj in praks v kmetijski pridelavi in predelavi. Vse aktivnosti ključno prispevajo tudi k promociji kmetijstva,
gozdarstva in živilstva, kar je velikega pomena pri ozaveščanju prebivalcev glede prehranske samooskrbe. prav tako aktivnosti prispevajo k
izpolnjevanjem ciljev Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.
Za uresničevanje projekta so odgovorne nevladne organizacije, ki morajo pri svojem delovanju pripraviti programe delovanja s katerimi bodo v
največji možni meri prispevali k prenosu znanja, izkušenj in dvigu usposobljenosti na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
Sredstva v višini 291.529,34 eura, so se namenila za programe in delovanje nevladnih organizacij in so bila izplačana 31 upravičencem. In sicer:
- v okviru ukrepa 2 so se sredstva izplačala 5 upravičencem v višini 48.030,23 evra,
- v okviru ukrepa 3 so se sredstvaizplačala 22 upravičencem v višini 235.080,02 evra
- v okviru ukrep 4 so se sredstva izplačala 4 upravičencem v višini 8.419,09 evra.
Projekt se je začel izvajati na novo v letu 2018 in bo trajal do leta 2020. Nato se bo odprl nov projekt.

2330-18-0011 - Podpora izvajanju praktičnega pouka 2018-2022
Opis ukrepa
Sofinancirajo se materialni stroški praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in
veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Z ukrepom se spodbuja izobraževalne ustanove k dejavnejšemu izvajanju praktičnega
pouka, kar pripomore k boljši usposobljenosti posameznika po zaključenem šolanju oziroma izobraževanju.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

168.010,00

168.010,00

168.010,00

100,00

Neposredni učinki
C5857 - Izvajanje praktičnega pouka
Prispeva k rezultatu: C7260 - Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Izvajanje praktičnega pouka
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Sredstva so se namenila za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih,
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vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Na sredstva je uspešno kandidiralo 13
izobraževalnih ustanov, ki so z dodeljenimi sredstvi izpeljale kvalitetnejše praktično izobraževanje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedeni ukrep pripomore k boljši usposobljenosti in strokovnosti bodočih delavcev s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva in
veterine in ima pozitiven vpliv na pomen pridelave in predelave v kmetijski proizvodnji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06040 Število zavodov, ki izvajajo praktični pouk

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2008

14,00

2012

15,00

15,00

2013

12,00

14,00

2014

12,00

16,00

2015

12,00

17,00

2016

14,00

17,00

2017

14,00

13,00

2018

14,00

14,00

2019

14,00

13,00

2020

14,00

2021

14,00

2022

14,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06040 Število zavodov, ki izvajajo praktični pouk"
Upravičenci so potrdili pomembnost namenskih sredstev. Na sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov
in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol in fakultet je kandidiralo
13 izobraževalnih ustanov, ki so z dodeljenimi sredstvi izpeljale kvalitetnejše praktično izobraževanje.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06040

Zavodi izvajajo praktični pouk z dijaki in študenti v okviru rednega in formalnega izobraževanja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1104 - Gozdarstvo
110401 - Obnova, nega, varstvo gozdov
Opis podprograma
V podprogramu Obnova, nega in varstvo gozdov se zagotavljajo sredstva za javno gozdarsko službo, za financiranje in sofinanciranje vlaganj v
gozdove (ukrepe obnove, nege in varstva gozdov, ukrepe protipožarnega varstva gozdov, ukrepe obnove gozdov po ujmah in ukrepe
vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali) in za popularizacijo gozdov in gozdarstva. Nadalje se v tem podprogramu zbirajo tudi
sredstva proračunskega sklada za gozdove, ki so namenska sredstva in se v skladu s 34. členom zakona, ki ureja gospodarjenje z državnimi
gozdovi namenijo zlasti za: pridobivanje gozdov, obveznosti, ki izhajajo iz razpolaganja z državnimi gozdovi, sofinanciranje ukrepov v območjih
Natura 2000 v zasebnih gozdovih, izplačila letnega nadomestila občinam in promocijo rabe lesa in gozdnih lesnih verig).

2311-11-S010 - Zagotavljanje investicij ZGS
Opis skupine projektov
Zagotavlja se sredstva za nujne investicije Zavoda za gozdove Slovenije.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

404.300,00

265.092,40

265.092,40

65,56

Neposredni učinki
C6154 - Vrednost investicij v objekte , opremo, vozni park
Prispeva k rezultatu: C7117 - Izvedena obnova in nega zasebnih gozdov
Opis neposrednega učinka
Zagotavlja se sredstva za nujne investicije Zavoda za gozdove Slovenije.
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Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Obnavlja se objekte, v katerih Zavod za gozdove opravlja svojo dejavnost, vlaga se v informacijsko tehnologijo, zagotavlja se vozni park
Zavoda za gozdove Slovenije in izvaja druga nujna investicijska dela.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z investicijami se zagotavlja nemoteno delovanje Zavoda za gozdove Slovenije, ki mora izvajati vse z zakonom določene naloge.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09130 Vrednost investicij v objekte, opremo, vozni park ter
informatiko

€

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2017

400.000,00

2017 400.000,00

477.815,00

2018 0,00

400.499,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
I10027 Višina sredstev za investicije, opremo, vozni park in
informatiko

€

2018

659.300,00

2018 659.300,00

400.499,00

2019 659.300,00

265.092,40

2020 659.300,00
2021 659.300,00
2022 659.300,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09130 Vrednost investicij v objekte, opremo, vozni park
ter informatiko"
NRP se je zaključil 2017.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10027 Višina sredstev za investicije, opremo, vozni park in
informatiko"
Vrednost investicij Zavoda za gozdove Slovenije je v letu 2019 znašala 265.092,4 EUR. Zagotavljala se je na dveh proračunskih postavkah.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09130

Zagotavlja se vzdrževanje državnega premoženja, s katerim upravlja Zavod za gozdove Slovenije. S kazalnikom se spremlja vrednost investicij v
objekte in opremo za potrebe javne gozdarske službe.

I10027

Zagotavlja se vzdrževanje državnega premoženja, s katerim upravlja Zavod za gozdove Slovenije. S kazalnikom se spremlja vrednost investicij v
objekte in opremo za potrebe javne gozdarske službe.

Obrazložitev projektov
2330-18-0015 - Program investicij Zavoda za gozdove Slovenije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje vzdrževanja državnega premoženja, ki ga ima v upravljanju Zavod za gozdove Slovenije in izvedba investicij v okviru javne
gozdarske službe v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bila sredstva na PP 184110, konto 4323 v celoti porabljena, sredstva na PP 896100 pa do višine zbranih sredstev iz naslova
prodanega premoženja v lasti RS in upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije.

2330-13-S006 - Obnova, nega in varstvo gozdov
Opis skupine projektov
Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

1.395.876,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

1.344.600,00

1.339.570,75

1.339.570,75

99,62

Neposredni učinki
Stran 110 od 215
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C6309 - Vzdrževanje in povečevanje odpornosti in stabilnosti gozdov
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Gozdove, ki jih prizadenejo naravne ujme se obnovi, se obnovi, večinoma po naravni poti. Če naravna obnova ni uspešna, se jih obnovi z sadnjo
ali setvijo. Z ukrepi varstva gozdov se zagotavlja preventivne varstvene ukrepe, s katerimi se preprečuje širjenje škodljivih organizmov, nadalje
se zagotavljajo tudi ukrepi varstva gozdov pred divjadjo. Z ukrepi protipožarnega varstva se preprečuje potencialna škoda v gozdovih zaradi
požarov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zavod za gozdove Slovenije izdaja lastnikom gozda odločbe v upravnih postopkih, s katerimi določi višino drevja za možni posek, ukrepe
obnove in nege gozdov ter sanitarno sečnjo in ukrepe preventivnega varstva gozdov. Če gre za odločbo, s katero je lastniku naložena izvršitev
sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del in je lastnik ne izvrši v naloženem roku, Zavod izvede postopek upravne izvršbe in s tem
prepreči nadaljnje širjenje škodljivih organizmov v gozdu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V primeru naravne ujme v gozdu ali prenamnožitve škodljivih organizmov je hitro ukrepanje ključnega pomena. S tem se namreč omeji ali
ustavi širjenje škodljivih organizmov in preprečuje nastanek in povečevanje gospodarske in ekološke škode v gozdovih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09117 Površina obnovljenih gozdov po ujmah

I09118 Število delovnih dni preventivnega varstva gozdov

I09119 Dolžina novo zgrajenih protipožarnih presek

I09123 Dolžina vzdrževanih protipožarnih presek

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
ha 2017

dni 2017

km 2017

km 2017

150,00

9.000,00

11,00

220,00

2017

150,00

128,00

2018

150,00

114,84

2019

100,00

76,00

2020

100,00

2021

100,00

2017

9.000,00

2018

9.000,00

3.585,00

2019

5.500,00

2.113,00

2020

5.500,00

5.231,00

2021

5.500,00

2017

11,00

11,40

2018

11,00

8,37

2019

11,00

5,97

2020

11,00

2021

11,00

2017

220,00

190,76

2018

220,00

130,07

2019

220,00

198,64

2020

220,00

2021

220,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09117 Površina obnovljenih gozdov po ujmah"
V letu 2019 je bilo po ujmah obnovljenih 76 ha gozdov, financirano iz integralnega proračuna RS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09118 Število delovnih dni preventivnega varstva gozdov"
V letu 2019 je bila večina preventivnega varstva gozdov usmerjena v ukrepe preprečevanja še večje namnožitve podlubnikov kot posledica
naravnih ujm (predvsem vetrolomov) v preteklih dveh letih in v ukrepe protipožarnega varstva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09119 Dolžina novo zgrajenih protipožarnih presek"
V letu 2019 je bilo zgrajenih za 5,97 km novih protipožarnih presek.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09123 Dolžina vzdrževanih protipožarnih presek"
V letu 2019 je bila dolžina vzdrževanih protipožarnih presek skladna z načrtovano dolžino v Programu vlaganj v gozdove.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09117 Gozdove, ki jih prizadenejo naravne ujme, se obnovi, če je le mogoče po naravni poti, če pa ta ni uspešna, pa s sadnjo ali setvijo.
I09118

Z ukrepi preventivnega varstva gozdov se preprečuje nastanek gospodarske in ekološke škode, ki je posledica širjenja škodljivih organizmov. K
preventivnem varstu gozdov spada tudi protipožarno varstvo.

I09119 Z gradnjo protipožarnih presek se omogoča hitrejši dostop do pogorišč v primeru gozdnih požarov.
I09123 Z vzdrževanjem protipožarnih presek se omogoča dostop do pogorišč v primeru gozdnih požarov, zlasti na Krasu.
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C6310 - Zagotavljanje razvoja zasebnih gozdov
Prispeva k rezultatu: C7117 - Izvedena obnova in nega zasebnih gozdov
Opis neposrednega učinka
Z ukrepi obnove in nege se usmerja razvoj gozdov v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi tako, da se uresničujejo vse funkcije gozdov;
proizvodne, ekološke in socialne.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zavod za gozdove Slovenije lastnikom gozdov svetuje glede izvajanja ukrepov, načrtovanih v načrtih za gospodarjenje z gozdovi, izvaja
usposabljanja za varno delo v gozdu in za pravilno izvedbo gojitvenih in varstvenih del. V proračunu RS se zagotavljajo sredstva za financiranje
in sofinanciranje ukrepov obnove, nege in varstva gozdov, za ukrepe obnove gozdov po ujmah, za ukrepe protipožarnega varstva gozdov in za
ukrepe vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali. Zavod lastnikom gozdov izda odločbe v upravnem postopku, s katerimi jim naloži
izvedbo zgoraj opisanih del. Odločbe se izdajajo na podlagi načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Z njihovo izvršitvijo se dosegajo cilji,
načrtovani v načrtih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V načrtih za gospodarjenje z gozdovi se načrtujejo cilji razvoja gozdov in ukrepi za doseganje ciljev.Zavod lastnikom gozdov izda odločbe v
upravnem postopku, s katerimi jim naloži izvedbo zgoraj opisanih del. Odločbe se izdajajo na podlagi načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Z
njihovo izvršitvijo se dosegajo cilji, načrtovani v načrtih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09125 Površina negovanih mlajših razvojnih faz v zasebnih
gozdovih

VIR ME

IZH.
LETO

ha 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

1.600,00

2017 1.600,00

1.640,00

2018 1.600,00

1.627,53

2019 1.650,00

1.702,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 1.650,00
2021 1.650,00
I09135 Površina zasebnih gozdov obnovljenih s sadnjo in setvijo

ha 2017

100,00

2017 100,00

164,00

2018 100,00

220,12

2019 80,00

191,00

2020 80,00
2021 80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09125 Površina negovanih mlajših razvojnih faz v zasebnih
gozdovih"
V letu 2019 je bila v zasebnih gozdovih izvedena nega na 1702 ha.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09135 Površina zasebnih gozdov obnovljenih s sadnjo in
setvijo"
V letu 2019 je bila t. i. redna obnova izvedena na 115 ha zasebnih gozdov. Obnova po ujmah je bila izvedena na 76 ha zasebnih gozdov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09125

Ukrep zajema obžetev, redčenje in odstranjevanje nezaželenih osebkov z namenom nege mlajših razvojnih faz gozda.

I09135

Gozdove se obnavlja s sadnjo in setvijo, kadar naravna obnova ni uspešna.

Obrazložitev projektov
2330-16-0004 - Vlaganja v gozdove
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Gozdovi se obnavljajo tako, da se zagotavlja trajnost vseh funkcij gozdov; če je le mogoče z naravno obnovo, sicer pa s sadnjo in setvijo z
rastiščem primernimi drevesnimi vrstami. Mlajše razvojne faze se negujejo tako, da se zagotavlja visoka kakovost odraslih sestojev. Z ukrepi
varstva gozdov se deluje preventivno; preprečuje se predvsem nastanek gospodarske in ekološke škode zaradi škodljivih organizmov in zaradi
vpliva divjadi na gozd. Z ukrepi protipožarnega varstva se zagotavlja predvsem pred požari na Krasu. V gozdovih, ki jih prizadenejo naravne
ujme pa se izvaja sanacija. Vzdržuje se tudi življenjski prostor prostoživečih živali.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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V letu 2019 so se ukrepi obnove, nege in varstva gozdov izvajali po Programu vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi načrtov za gospodarjenje z
gozdovi pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Veliko sredstev je bilo namenjenih za sanacijo poškodovanih gozdov po naravnih ujmah vetrolom decembra 2017, vetrolom oktobra 2018 in napad podlubnikov kot posledica vetrolomov. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena
skoraj v celoti.

2330-16-0028 - Gozdni sklad - zbiranje sredstev
Opis ukrepa
Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljevanju: ZGGLRS) je Vlada RS
ustanovila družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. za namen gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, v okviru katerega družba
opravlja naloge razpolaganja z državnimi gozdovi, upravljanja državnih gozdov, naloge pridobivanja gozdov in po javnem pooblastilu izvaja tudi
naloge v zvezi z izvajanjem koncesij za izkoriščanje državnih gozdov. Družba za navedene naloge plačuje Republiki Sloveniji v Gozdni sklad letno
nadomestilo v višini 20% prihodkov od zaračunane prodaje lesa iz državnih gozdov, prihodke od razpolaganja z gozdovi in prihodke iz naslova
izvajanja koncesij za izkoriščanje državnih gozdov.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

5.650.411,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

11.074.249,00

17.547.408,72

17.547.408,72

158,45

Neposredni učinki
C7168 - Financiranje Gozdnega sklada
Prispeva k rezultatu: C7083 - Zagotavljanje ustrezne površine varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom
Opis neposrednega učinka
Na podlagi 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljevanju: ZGGLRS) se
ustanovi proračunski sklad za gozdove. Financira se iz prihodkov od razpolaganja z državnimi gozdovi, iz letnega nadomestila za upravljanje
državnih gozdov v višini 20% prihodkov od zaračunane prodaje lesa , iz koncesijske dajatve za izkoriščanje državnih gozdov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Družba SiDG, d. o. o., je v letu 2019 v Gozdni sklad iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, letnega nadomestila za upravljanje državnih
gozdov in naslova še obstoječih koncesijskih dajatev, nakazalo skupno 17.547.408,72 EUR. Zbrana sredstva v letu 2019 presegajo prvotno
načrtovana sredstva za 5 %.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zbrana sredstva v letu 2019 so se, skladno s četrtim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila tudi za financiranje pridobivanja novih gozdov, med
katerimi so tudi varovalni gozdovi in gozdovi na območju Nature 2000, ter tudi za financiranje ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih
gozdovih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09186 Višina zbranih sredstev v Gozdnem skladu

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
EUR 2016

11.200.000,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

5.625.990,00

2017

9.676.889,49

9.711.147,00

2018

13.394.000,00

13.932.417,61

2019

16.724.660,00

17.547.408,72

2020

13.926.000,00

2021

14.200.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09186 Višina zbranih sredstev v Gozdnem skladu"
Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) je Vlada RS, za namen gospodarjenja z
državnimi gozdovi, ustanovila družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: družba SiDG, d. o. o.). Družba SiDG, d. o. o., opravlja
naloge upravljanja z državnimi gozdovi, naloge razpolaganja z državnimi gozdovi in pridobivanja novih gozdov ter po javnem pooblastilu izvaja
tudi naloge v zvezi z izvajanje koncesij za izkoriščanje državnih gozdov. Družba SiDG, d. o. o., na podlagi tretjega odstavka 33. člena ZGGLRS v
Gozdni sklad nakazuje prihodke iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi in sredstva za letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov iz
četrtega odstavka 27. člena ZGLRS. Družba SiDG, d. o. o., prav tako na podlagi 42. člena ZGGLRS, v Gozdni sklad nakazuje prihodke iz naslova
še obstoječih koncesijskih dajatev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09186

V Gozdnem skladu se zbirajo sredstva od razpolaganja z državnimi gozdovi, iz letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov v višini 20%
prihodkov od zaračunane prodaje lesa in iz koncesijske dajatve za izkoriščanje državnih gozdov.

Pravne podlage
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ID

NAZIV

ZIPRS1617

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

2330-16-0031 - Gozdni sklad - razpolaganje z gozdovi
Opis ukrepa
Na podlagi 33. člena ZGGLRS Vlada RS sprejme Letni program porabe sredstev. Na podlagi sprejetega letnega programa se iz Gozdnega sklada
zagotavljajo sredstva za naloge v zvezi: z razpolaganjem z državnimi gozdovi; obveznostmi Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice
na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje; obveznostmi do občin - 25% od letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa iz državnih
gozdov; obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih; s
promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig; s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih
sortimentov, ki jih izvaja družba, na podlagi zakona, ki ureja gozdove; z izplačili odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v
postopkih denacionalizacije.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

5.931.050,00

18.529.148,52

18.529.148,52

312,40

Neposredni učinki
C7466 - Obveznosti Gozdnega sklada, ki izvirajo iz četrtega odstavka 33. člena ZGGRS
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Na podlagi 33. člena ZGGRS se sredstva, zbrana v proračunskem skladu za gozdove med drugim namenijo za naloge v zvezi z razpolaganjem z
gozdovi, za obveznosti RS, ki izvirajo iz lastninske pravice na gozdovih, obveznosti do občin (25% letnega nadomestila prihodkov od prodaje
lesa), obveznosti iz naslova davkov, prispevkov idr. dajatev, za promocijo rabe lesa in za odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe v
denacionalizaciji vrnjenih gozdov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Četrti odstavek 33. člena ZGGLRS določa, da se zbrana sredstva v Gozdnem skladu namenijo za financiranje pridobivanja gozdov, nalog v zvezi z
razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja
dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj
v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja
gozdove, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz
lastninske pravice na državnih gozdovih, promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig ter nalog v zvezi s prevozom, hrambo
in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba na podlagi zakona, ki ureja gozdove.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Sredstva zbrana v Gozdnem skladu so se, skladno s četrtim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila tudi za financiranje nakupov novih gozdov
in financiranje ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in programom
vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10207 Delež realizacije letnega programa porabe sredstev Gozdnega
sklada

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2016

100,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 100,00
2017 100,00
2018 100,00

30,00

2019 100,00

73,00

2020 100,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10207 Delež realizacije letnega programa porabe sredstev
Gozdnega sklada"
Realizacija Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019 je nižja od načrtovane predvsem zaradi nižje porabe pri
namenu financiranja pridobivanja gozdov in pri financiranju promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Na podlagi 33. člena ZGGRS se sredstva, zbrana v proračunskem skladu za gozdove namenijo za naloge v zvezi z razpolaganjem z gozdovi, za
I10207 obveznosti RS, ki izvirajo iz lastninske pravice na gozdovih, obveznosti do občin (25% letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa), obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov idr. dajatev, za promocijo rabe lesa in za odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe v denacionalizaciji vrnjenih gozdov.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1617

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

2330-17-0003 - Javna služba za področje divjadi in lovstva
Opis ukrepa
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US, 17/08 in 46/14 ZON-C)
se iz proračuna RS financirajo naloge lovišč s posebnim namenom s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre predvsem za naloge
zbiranja podatkov o divjadi, izvajanje nadzornih nalog s področja lovsko čuvajske službe in varstva narave in sodelovanje pri znanstveno
raziskovalnem delu. V prvem in drugem odstavku 21. člena zakona je določeno, da se te naloge izvajajo pod pogoji javne službe.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

54.000,00

13.028,90

13.028,90

24,12

Neposredni učinki
C7131 - Izvajanje javne službe na področju divjadi in lovstva
Prispeva k rezultatu: C7117 - Izvedena obnova in nega zasebnih gozdov
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje nadzora v loviščih s posebnim namenom.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z Zavodom za gozdove Slovenije se sklepa pogodba, s katero se določi javne naloge s področja divjadi in lovstva (lovsko čuvajska služba v
okviru LPN) in njihovo financiranje. Z Lovsko zvezo Slovenije pa se sklepa pogodba o izvajanju in financiranju nalog v javnem interesu
(prispevki v reviji Lovec, povračilo stroškov za informacijski sistem LIS Lisjak,...).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedene naloge javne službe s področja divjadi in lovstva prispevajo k uravnoteženem razmerju med gozdom in divjadjo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

I09126 Vnosi v lovsko - čuvajski dnevnik

št

2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

4.200,00

2017

4.200,00

4.150,00

2018

35.000,00

35.620,00

2019

35.000,00

35.319,00

2020

35.000,00

2021

35.000,00

2022

35.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09126 Vnosi v lovsko - čuvajski dnevnik"
Vnose v lovsko čuvajske dnevnike izvajajo poklicni lovci lovišč s posebnim namenom Zavoda za gozdove Slovenije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09126

Lovski čuvaji so dolžni opažanja nepravilnosti v loviščih s posebnim namenom vnašati v lovsko čuvajski dnevnik.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDLov-1

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1)

2330-17-S005 - Gozdni sklad
Opis skupine projektov
Na podlagi četrtega odstavka 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) se sredstva
gozdnega sklada namenijo za: pridobivanje gozdov, naloge v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz
pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepe na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih,
obveznosti do občin, ki znašajo 25% letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig ter za
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postopke denacionalizacije gozdov -izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

32.359.958,00

6.667.219,82

6.667.219,82

20,60

Neposredni učinki
C7197 - Učinkovito izvajanje ukrepov Gozdnega sklada
Prispeva k rezultatu: C7083 - Zagotavljanje ustrezne površine varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom
Opis neposrednega učinka
Na podlagi četrtega odstavka 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) se sredstva
gozdnega sklada namenijo za: pridobivanje gozdov, naloge v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz
pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepe na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih,
obveznosti do občin, ki znašajo 25% letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig ter za
postopke denacionalizacije gozdov - izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Sredstva gozdnega sklada so se v letu 2019, skladno s četrtim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila za financiranje pridobivanja gozdov,
nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi
zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih in promocije rabe lesa in lesnih
proizvodov ter gozdno-lesnih verig. Sredstva Gozdnega sklada se v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZGGLRS namenila tudi za
financiranje obveznosti iz naslova denacionalizacije gozdov - izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Sredstva zbrana v Gozdnem skladu so se v letu 2019, skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila tudi za financiranje pridobivanja
novih gozdov, med katerimi so tudi varovalni gozdovi in gozdovi na območju Nature 2000, ter tudi za financiranje ukrepov na območju Nature
2000 v zasebnih gozdovih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10006 Površina na novo pridobljenih gozdov v last Republike
Slovenije

VIR ME

IZH.
LETO

ha 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

1.500,00

2017 1.500,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 1.500,00

461,00

2019 1.500,00

1.300,00

2020 1.500,00
2021 1.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10006 Površina na novo pridobljenih gozdov v last
Republike Slovenije"
Družba SiDG, d. o. o., je v letu 2019 pridobila preko 1300 ha novih gozdov in s tem za 280 % izboljšala realizacijo v primerjavi z letom 2018, ko je
pridobila 461 ha.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10006

Na projektu 2330-17-S005 se zagotavljajo sredstva Gozdnega sklada, ki se namenijo samo za pridobivanje gozdov in ukrepe na območju Natura 2000 v
zasebnih gozdovih.

Obrazložitev projektov
2330-16-0030 - Gozdni sklad - investicije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva se zagotavljajo za namen pridobivanja gozdov in ukrepe na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 in Programom vlaganj v gozdove. Cilj je dolgoročno povečevati površino gozdov v lasti RS, ter izboljševati
njihovo zemljiško in parcelno sestavo, saj je gospodarjenje uspešnejše v večjih in strnjenih gozdnih kompleksih. Pri povečevanju deleža gozdov
v lasti RS se upošteva tudi usmeritev, da se prednostno pridobivajo gozdovi tudi v obmejnem pasu in na varovanih območjih po predpisih s
področja ohranjanja narave. Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih
območij. Za gozdove je značilna tudi izjemno visoka biotska pestrost in ohranjenost gozdnih ekosistemih, zato so izjemno pomembni pri
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doseganju številnih ciljev ohranjanja narave.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva Gozdnega sklada so se v letu 2019, skladno s četrtim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila za financiranje pridobivanja gozdov
(skupno je bilo v letu 2019 pridobljenih preko 1300 ha gozdov; družba SiDG, d. o. o., je pri pridobivanju gozdov sledila zlasti ciljem zaokroževanja
kompleksov gozdov v lasti RS, zmanjševanju deleža solastnine, pridobivanju varovalnih gozdov in gozdov na zavarovanih območjih), nalog v
zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki
ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih in promocije rabe lesa in lesnih proizvodov
ter gozdno-lesnih verig.

2330-17-0005 - Gozdni sklad
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi četrtega odstavka 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) se sredstva
gozdnega sklada namenijo za: pridobivanje gozdov, naloge v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, ukrepi Natura 2000 v zasebnih
gozdovih, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, obveznosti do
občin, ki znašajo 25% letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig ter za postopke
denacionalizacije gozdov -izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva Gozdnega sklada so se v letu 2019, skladno s četrtim odstavkom 33. člena ZGGLRS, namenila za financiranje pridobivanja gozdov
(skupno je bilo v letu 2019 pridobljenih preko 1300 ha gozdov; družba SiDG, d. o. o., je pri pridobivanju gozdov sledila zlasti ciljem zaokroževanja
kompleksov gozdov v lasti RS, zmanjševanju deleža solastnine, pridobivanju varovalnih gozdov in gozdov na zavarovanih območjih), nalog v
zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki
ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih in promocije rabe lesa in lesnih proizvodov
ter gozdno-lesnih verig.

2330-18-0002 - Odškodnina za škodo, povzročeno od divjadi
Opis ukrepa
V proračunu RS se zagotavljajo sredstva za škodo, ki jo na nelovnih površinah povzroči divjad. Izplačajo se vsi upravičeno izstavljeni zahtevki
za takšno škodo.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

256.000,00

278.441,59

278.441,59

108,76

Neposredni učinki
C7383 - Izplačilo upravičenih odškodnin za škodo, ki jo na nelovnih površinah povzroči dijvad
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Izplačuje se odškodnine za škodo po divjadi na nelovnih površinah in v obmejnih loviščih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Škodo na nelovnih površinah ocenijo pooblaščene osebe Zavoda za gozdove Slovenije, MKGP pa škodo izplača v roku 30 dni od prejema
popolnega zahtevka.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S hitrim izplačilom upravičenih odškodnin za škodo, ki no na nelovnih površinah povzroča divjad, se pripomore k zmanjševanju konfliktov med
lastniki nelvonih površin in lovstvom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09804

Št. izplačanih zahtevkov

I09805

št. opravljenih ogledov škod

VIR ME IZH. LETO
št

št.

2018

2018

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

240,00

2018

240,00

210,00

2019

240,00

205,00

2020

240,00

70,00

2021

240,00

2022

240,00

2018

70,00

240,00

2019

70,00

265,00

2020

70,00

2021

70,00
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I09806

Vrednost izplačanih odškodnin

€

2018

256.000,00

2022

70,00

2018

256.000,00

305.784,00

2019

256.000,00

278.441,59

2020

256.000,00

2021

256.000,00

2022

256.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09804 Št. izplačanih zahtevkov"
V letu 2019 je bilo izplačanih 205 upravičenih zahtevkov za škodo, ki jo je na nelovnih površinah povzročila divjad.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09805 št. opravljenih ogledov škod"
Pooblaščene osebe Zavoda za gozdove Slovenije so si ogledale vse prijavljene primere škode na nelovnih površinah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09806 Vrednost izplačanih odškodnin"
Izplačane so bili vsi upravičeni zahtevki za škodo, ki jo na nelovnih površinah povzroča divjad.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDLov-1

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1)

2330-18-0003 - Popularizacija gozdov in gozdarstva
Opis ukrepa
V proračunu RS se zagotavljajo sredstva za popularizacijo gozdov in gozdarstva, sofinanciranje strokovne publicistike in strokovnih prireditev
na področju gozdarstva ter podporo nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju popularizacije.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

13.700,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7384 - O gozdovih in gozdarstvu ozaveščena javnost
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
V proračunu RS se zagotavljajo sredstva za dejavnosti popularizacije gozdov in gozdarstva, za sofinanciranje strokovne publicistike in
strokovnih prireditev v gozdarstvu ipd. Minister, pristojen za gozdarstvo, sprejme letni program, v katerem so določene vsebine in višina
sredstev za financiranje dejavnosti popularizacije.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zavod za gozdove Slovenije ozavešča različne javnosti in šolsko mladino ter otroke. Pripravlja delavnice, tečaje, obiskuje šole, nastopa v medijih
ipd. Poleg tega popularizacijo gozdov in gozdarstva izvaja tudi MKGP z udeležbo na različnih prireditvah za strokovno javnost (npr. Prosilva v
letu 2019) ali druge javnosti (udeležba na sejmih, popularizacijska gradiva ipd.).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ozaveščeni in usposobljeni lastniki gozdov z gozdovi gospodarijo bolje, izvajajo načrte za gospodarjenje z gozdovi in se zavedajo pomena
večnamenskega gospodarjenja, Ozaveščena javnost se zaveda pomena gozdov in gozdarstva, razume ekološke in socialne vloge gozdov in se
zna v gozdu primerno obnašati.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09808 Število popularizacijskih dejavnosti

VIR ME IZH. LETO
št

2018

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2.022,00

2018

1.200,00

750,00

2019

1.200,00

525,00

2020

1.200,00

2021

1.200,00

2022

1.200,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09808 Število popularizacijskih dejavnosti"
V letu 2019 je Zavod za gozdove Slovenije samostojno ali v sodelovanju z MKGP izvajal popularizacijske dejavnosti za otroke in šolsko mladino.
Poleg tega je Zavod za gozdove Slovenije izvajal še usposabljanja in tečaje za lastnike gozdov na temo varnega dela v gozdu, uporabe
gozdarske mehanizacije ipd.

Stran 118 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

2330-18-0004 - Odškod. GPN
Opis ukrepa
V proračunu RS se zagotavljajo sredstva za odškodnine, ki izvirajo iz omejevanja lastninske pravice v varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom, ki so razglašeni z uredbo vlade.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

6.000,00

1.998,47

1.998,47

33,30

Neposredni učinki
C7391 - Izplačane odškodnine zaradi omejevanja lastninske pravice v GPN in var. gozdovih
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Če se v varovalnih gozdovih ali v gozdovih s posebnim namenom, ki so razglašeni z uredbo vlade, omeji uživanje lastninske pravice, lastniku
takšnega gozda pripada odškodnina.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Omejevanje lastninske pravice v varovalnem gozdu ali gozdu s posebnim namenom, ki sta v zasebni lasti, se finančno vrednoti. Lastniku se
izplača zahtevek, ki izhaja iz omejevanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Lastniki, ki se jim izplača upravičene odškodnina zaradi omejevanja lastninske pravice v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
lažje sprejmejo razglasitev svojega gozda za varovalnega ali za gozd s posebnim namenom. Če so v varovalnih gozdovih načrtovani ukrepi, jih
izvedejo. S tem se zagotavljajo funkcije, zaradi katerih so bili ti gozdovi razglašeni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09815

Vrednost izplačanih odškodnin

VIR ME IZH. LETO
€

2008

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

6.000,00

2018

6.000,00

1.998,00

2019

6.000,00

1.998,47

2020

6.000,00

2021

6.000,00

2022

6.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09815 Vrednost izplačanih odškodnin"
MKGP je v letu 2019 izplačalo upravičene odškodnine, ki so jih zaradi omejevanja lastninske pravice v gozdnih rezervatih zahtevali lastniki
gozdnih rezervatov. Zahtev za odškodnine zaradi omejevanja lastninske pravice v varovalnih gozdovih ni bilo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

2330-18-0006 - Javna gozdarska služba 2018-2022
Opis ukrepa
Zagotavljajo se izdelava načrtov za gospodarjenje z gozdovi, programa vlaganj v gozdove, programa varstva gozdov, programa vzdrževanja
gozdnih cest, spremljanje stanja gozdov, poročevalsko prognostično diagnostična služba, izdelava strokovnih podlag za odpiranje gozdov z
gozdnimi prometnicami in nadzor nad izvedbo del, načrtovanje požarnega varstva, izvedba ukrepov za varstvo gozdov, izdaja odločb in prevzem
del, opravljenih v gozdovih, izobraževanje lastnikov gozdov in drugih javnosti ter izvajanje gozdarskega nadzora.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

22.422.811,60

22.477.959,57

22.477.959,57

100,24
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Neposredni učinki
C7469 - Zagotavljanje strokovnih podlag za gospodarjenje z gozdovi
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Zagotavlja se strokovne podlage za trajnostno gospodarjenje z gozdovi - načrte na vseh ravneh načrtovanja, odločbe za izvedbo načrtovanih
del.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zavod za gozdove Slovenije izdeluje načrte za gospodarjenje z gozdovi in načrte za upravljanje z divjadjo. Z njimi načrtuje ukrepe v gozdovih in
lovsko upravljavske ukrepe, s katerimi se zagotavljajo proizvodne, socialne in ekološke funkcije gozdov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje načrtov za gospodarjenje z gozdovi in načrtov za upravljanje z divjadjo se nanaša tudi na sanacijo gozdov po ujmah. S tem se
preprečuje gospodarska in ekološka škoda v gozdu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I09942 Sprejeti gozdnogospodarski in lovsko upravljavski
načrti

št. 2018

34,00

2018 34,00

46,00

2019 34,00

46,00

2020 34,00
2021 49,00
2022 34,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09942 Sprejeti gozdnogospodarski in lovsko upravljavski
načrti"
V letu 2019 je bilo sprejetih 31 gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in 15 letnih lovsko upravljavskih načrtov lovsko
upravljavskih območij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09942

Letno se sprejme okoli 19 gozdnogospodarskih načrtov gozdno gospodarskih enot in 15 lovsko upravljavskih načrtov. V letu 2021 pa se poleg
navedenih sprejme še 14 skupnih območnih gozdnogospodarskih lovsko upravljalskih načrtov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

2330-18-S001 - Promocija gozdno lesnih verig
Opis skupine projektov
V bližnji prihodnosti je treba povečati porabo lesa v gradbenem sektorju v alpskem prostoru, saj gradnja z lesom predstavlja aktivno zaščito
podnebja, ker zmanjšuje emisije CO2. To je treba storiti na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki ravni kakovosti. Prav tako je treba
v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos do lesa in jim predstaviti vse prednosti rabe lesa. Prav tako je izjemnega pomena sodelovanje vseh deležnikov
v gozdni lesni verigi.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

114.549,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

0,00

0,00

0,00

----

Neposredni učinki
C7608 - Promocija gozdno lesnih verig in trajnostne rabe lesa v alpskem prostoru
Prispeva k rezultatu: C1803 - Preprečena gospodarska in ekološka škoda v gozdovih
Opis neposrednega učinka
Cilj je v bližnji prihodnosti povečati porabo lesa v gradbenem sektorju v alpskem prostoru, saj gradnja z lesom predstavlja aktivno zaščito
podnebja, ker zmanjšuje emisije CO2. To je treba storiti na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki ravni kakovosti. Prav tako je treba
v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos do lesa in jim predstaviti vse prednosti rabe lesa. Prav tako je izjemnega pomena sodelovanje vseh deležnikov
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v gozdni lesni verigi.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru NRP 2330-18-0032 - Trajnostna gradnja z lesom v alpskem prostoru cilji projekta niso bili realizirani.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za izvedbo projekta NRP 2330-18-0032 izvedlo javno naročilo, vendar niti eden izmed
prijavljenih ponudnikov ni izpolnjeval vseh pogojev, zato JN ni bilo oddano.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Glede na to, da neposrednega učinka ni bilo, tudi ni bilo prispevka k nadrejenemu cilju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I10290 Število izvedenih promocijskih dogodkov

#NA 2019

3,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2019

3,00

0,00

2020

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10290 Število izvedenih promocijskih dogodkov"
V letu 2019 ni bilo promocijskih dogodkov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10290 Število izvedenih promocijskih dogodkov s katerimi se spodbuja promocija gozdno lesnih verig in trajnostne rabe lesa v alpskem prostoru

Obrazložitev projektov
2330-18-0032 - Trajnostna gradnja z lesom v alpskem prostoru
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je promocija gradnje iz lesa v alpskem prostoru. Cilj mednarodnega EUSALP projekta TRIPLE WOOD je v bližnji prihodnosti
povečati porabo lesa v gradbenem sektorju v alpskem prostoru. To je potrebno storiti na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki
ravni kakovosti. V okviru projekta bo izvedena promocija gradnje iz lesa v alpskem prostoru. Kazalnik za spremljanje doseganja cilja Prihodki od
prodaje podjetji v dejavnostih Obdelava in predelava lesa, razen pohištva in Proizvodnja pohištva (vir. AJPES). Glavne aktivnosti za doseganje
cilja so: Izdelava koncepta mednarodne razstave za permanentno izvajanje dogodkov na področju promocije lesene gradnje, organiziranje
mednarodne razstave (v Sloveniji v okviru razstave 1 večji dogodek z okoli 100 udeleženci in 2 manjša dogodka z okoli 30 udeleženci),
organiziranje Seminarja o leseni gradnji ter energetski učinkovitosti (1x osnovni seminar, 1x strokovni seminar in 3x on-line seminarji v dolžini 5
min), izdelana spletna predstavitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1104 - Gozdarstvo
110402 - Vzdrževanje gozdnih cest

2330-18-0005 - Vzdrževanje gozdnih cest 2018-2022
Opis ukrepa
Zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v sorazmerju s tem, koliko
te ceste služijo v javne namene. Preostali del sredstev zagotavljajo lastniki s plačevanjem pristojbin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

2.920.708,01

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

1.438.557,68

1.420.350,62

1.420.350,62

98,73

Neposredni učinki
C7387 - Vzdrževanje gozdnih cest
Prispeva k rezultatu: C6314 - Prevozne gozdne ceste zaradi javnega značaja
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v sorazmerju s tem, koliko
te ceste služijo v javne namene. Preostali del sredstev zagotavljajo lastniki s plačevanjem pristojbin.
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Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bilo vzdrževanih 6.851 km gozdnih cest (56 % od vseh gozdnih cest), kar je v skladu s pričakovanimi in planiranimi sredstvi oz.
Programom vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S sredstvi proračuna RS, pristojbin in dodatnimi sredstvi občin se je v letu 2019 zagotovilo vzdrževanje 56 % gozdnih cest.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I09811 Št. km vzdrževanih gozdnih cest v državnih gozdovih

km 2016

1.200,00

2018 1.163,00

1.446,00

2019 1.852,00

1.497,00

2020 1.852,00
2021 1.852,00
2022 1.852,00
I09812 Št. km vzdrževanih gozdnih cest v zasebnih gozdovih

km 2016

3.200,00

2018 3.178,00

4.849,00

2019 4.230,00

5.354,00

2020 4.230,00
2021 4.230,00
2022 4.230,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09811 Št. km vzdrževanih gozdnih cest v državnih
gozdovih"
Zaradi naravnih ujm in posledično višje gozdne proizvodnje je obseg vzdrževanja višji od preteklega leta, z 1.207.925 EUR (sredstva proračuna
RS, pristojbin in občin) smo vzdrževali 1.497 km gozdnih cest v državnih gozdovih (42 % od vseh državnih cest).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09812 Št. km vzdrževanih gozdnih cest v zasebnih
gozdovih"
Zaradi naravnih ujm in posledično višje gozdne proizvodnje je obseg vzdrževanja višji od predhodnega leta, z 4.320.487 EUR (sredstva
proračuna RS, pristojbin in občin) smo vzdrževali 5.354 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih (62 % od vseh zasebnih cest).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1105 - Ribištvo
110501 - Razvoj in upravljanje ribištva

2330-14-S002 - OP 2014-2020
Opis skupine projektov
Sredstva so namenjena izvajanju Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2020. Cilj ESPR 14-20 je uresničevanje ciljev prenovljene skupne ribiške politike in celostne pomorske politike, ki temelji na
naslednjih ciljih: spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega ribištva in akvakulture, pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske
politike Unije ob dopolnjevanju s kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko, spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega
razvoja ribiških območij in prispevanje k izvajanju reformirane skupne ribiške politike. .

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

4.589.740,54

458.105,00

458.105,00

9,98

PV

Proračunski viri

5.187.639,91

1.529.234,44

1.529.234,44

29,47

Neposredni učinki
C7267 - Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Osnovni cilj je preusmeritev objektov akvakulture v smislu izvajanja metod, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo
posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 2000.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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S podporo metodam, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve
območij NATURA 2000, se zagotavljata načeli sonaravnosti in trajnosti pri vzreja rib.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S podporo metodam, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve
območij NATURA 2000, se prispeva k nadrejenemu cilju, to je podpiranje ribištva, akvakulture in predelave.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09442 Število podjetij, kjer poteka vzreja skladno z določili Nature 2000

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 1,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 1,00
2021 2,00
2022 2,00
2023 2,00
I09443 Število objektov akvakulture, kjer poteka vzreja skladno z določili
Nature 2000

število 2016

0,00

2017 1,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

2,00

2020 1,00
2021 2,00
2022 2,00
2023 2,00
I09444 Obseg vzreje v akvakulturi, skladno z določili Nature 2000

ton

2016

0,00

2017 1,00

0,00

2018 2,00

20,00

2019 2,00

20,00

2020 3,00
2021 6,00
2022 7,00
2023 8,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09442 Število podjetij, kjer poteka vzreja skladno z
določili Nature 2000"
V letu 2019 sta se dve podjetji ukvarjali z vzrejo skladno z določili Nature 2000.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09443 Število objektov akvakulture, kjer poteka vzreja
skladno z določili Nature 2000"
V letu 2019 je v dveh objektih akvakulture potekala vzreja rib skladno z določili Nature 2000.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09444 Obseg vzreje v akvakulturi, skladno z določili
Nature 2000 "
Obseg vzreje v objektu akvakulturi, za katerega so bila odobrena sredstva, je znašal 20 t.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09442

Število podjetij oziroma pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, v okviru katerih poteka vzreja rib in
drugih vodnih organizmov skladno z določili Nature 2000.

I09443 Število ribogojnic, kjer poteka vzreja rib in drugih vodnih organizmov v skladu z določili Nature 2000.
I09444 Kazalnik spremlja skupno proizvodnjo v ribogojnicah, ki izvajajo vzrejo rib in drugih vodnih organizmov v skladu z določili Nature 2000.

C7293 - Podpora za naložbe v zdravje in varnost na ribiških plovilih
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Izvedba naložb v ribiška plovila z namenom izboljšanja higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09511 Število posodobljenih ribiških plovil

I09512 Povečanje obsega iztovora rib

I09513 Povečanje vrednosti iztovora

I09514 Povečanje čistega dobička

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2016

ton

EUR

EUR

2016

2016

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

1,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

2,00

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2023

10,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2023

10,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2023

75.000,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2023

30.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09511 Število posodobljenih ribiških plovil"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09512 Povečanje obsega iztovora rib "
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09513 Povečanje vrednosti iztovora"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09514 Povečanje čistega dobička"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09511

Kazalnik spremlja število ribiških plovil, na katerih so se izvajale posodobitve, ki so že zaključene. Ribiška plovila se bodo nadgradila z nakupom
opreme, kar bo povečalo varnost ribiškega plovila ter ribičev na ribiškem plovilu, izboljšalo higieno in delovne pogoje na ribiškem plovilu.

I09512 Kazalnik spremlja povečanje obsega iztovora rib, ki bo posledica posodobitve ribiških plovil in ribolovnih orodij.
I09513 Kazalec spremlja povečanje vrednosti iztovora rib, ki bo nastala zaradi posodobitve ribiških plovil ter boljše kakovosti ulovljenih rib.
I09514 Kazalec spremlja čisti dobiček, ki se bo povečal zaradi posodobitve ribiških plovil.

C7294 - Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja ohranitvenih ukrepov v okviru skupne ribiške politike EU ter regionalnega sodelovanja.
Predmet podpore je priprava različnih strokovnih študij, namenjenih doseganju ciljev za trajnostno izkoriščanje ribolovnih staležev rib, uskladitvi
zmogljivosti ribiških plovil z razpoložljivimi ribolovnimi viri, uporabi bolj selektivnih ribolovnih orodij in drugim ukrepom, vezanim na okoljsko
zakonodajo EU ter pripravi strokovnih podlag za izdelavo večletnih načrtov upravljanja ribištva. Prav tako je predmet podpore tudi regionalno
sodelovanje držav članic EU na območju severnega Jadrana.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I09515 Število izdelanih študij

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 3,00
I09516 Število izvedenih delavnic, posvetov in sestankov

število 2016

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2023 7,00
I09517 Število sodelujočih deležnikov v okviru delavnic

število 2016

0,00

2018 3,00

0,00

2019 3,00

0,00

2023 10,00
I09518 Število sodelujočih držav članic EU

število 2016

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2023 3,00
I09520 Število podanih skupnih priporočil EK s strani sodelujočih držav
članic EU

število 2016

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2023 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09515 Število izdelanih študij"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09516 Število izvedenih delavnic, posvetov in sestankov"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09517 Število sodelujočih deležnikov v okviru delavnic"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09518 Število sodelujočih držav članic EU"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09520 Število podanih skupnih priporočil EK s strani
sodelujočih držav članic EU"
Kazalnika ni mogoče ovrednotiti, ker se projekt v letu 2019 ni izvajal.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Kazalec spremlja število izdelanih strokovnih študij, ki bodo namenjene doseganju ciljev za trajnostno izkoriščanje ribolovnih staležev rib, uskladitvi
I09515 zmogljivosti ribiških plovil z razpoložljivimi ribolovnimi viri, uporabi bolj selektivnih ribolovnih orodij in drugim ukrepom vezanim na okoljsko
zakonodajo EU ter pripravi strokovnih podlag za izdelavo večletnih načrtov upravljanja ribištva.
Kazalec spremlja število izvedenih delavnic, posvetov in sestankov, ki bodo namenjene doseganju ciljev za trajnostno izkoriščanje ribolovnih staležev
I09516 rib, uskladitvi zmogljivosti ribiških plovil z razpoložljivimi ribolovnimi viri, uporabi bolj selektivnih ribolovnih orodij in drugim ukrepom vezanim na
okoljsko zakonodajo EU ter pripravi strokovnih podlag za izdelavo večletnih načrtov upravljanja ribištva.
I09517

Kazalec spremlja sodelujoče deležnike, ki se bodo udeležili delavnic v okviru podpore oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega
sodelovanja.

I09518 Kazalec spremlja število sodelujočih držav članic EU, ki bodo sodelovale pri regionalnem sodelovanju na območju severnega Jadrana.
I09520

Kazalec spremlja število podanih skupnih priporočil Evropski Komisiji s strani sodelujočih držav članic EU v okviru regionalnega sodelovanja na
območju severnega Jadrana.

C7295 - Sistem za okoljsko ravnanje v akvakulturi
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet je izplačilo nadomestil, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne
akvakulture v ekološko akvakulturo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09522 Število podjetij, ki so vključena v ekološko
akvakulturo

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 5,00
I09523 Obseg vzreje v ekološki akvakulturi

ton

2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09522 Število podjetij, ki so vključena v ekološko
akvakulturo"
Kazalnika se ne da ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bilo prijav na javni razpis.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09523 Obseg vzreje v ekološki akvakulturi"
Kazalnika se ne da ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bilo prijav na javni razpis.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09522

Kazalec spremlja število podjetij, ki se bodo preusmerila v gojenje vodnih organizmov na ekološki način.

I09523

Kazalnik spremlja skupno proizvodnjo v ribogojnicah, ki izvajajo vzrejo rib in drugih vodnih organizmov na ekološki način.

C7296 - Ukrepi za varovanje javnega zdravja
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Namen cilja je izplačilo nadomestil gojiteljem mehkužcev (školjk) v primeru okuženosti mehkužcev (školjk) zaradi širjenja planktona, ki proizvaja
toksine oziroma biotoksine strupene za ljudi, zaradi česar je začasno prepovedano dajanje mehkužcev v promet.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09526 Število upravičencev, ki se jim je izplačalo
nadomestilo

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 30,00
I09527 Število dni, ko je bil prepovedan promet z mehkužci

število 2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 1.200,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09526 Število upravičencev, ki se jim je izplačalo
nadomestilo"
Predmetni ukrep se v letu 2019 ni izvajal, ker ni bilo daljše prepovedi dajanja mehkužcev v promet.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09527 Število dni, ko je bil prepovedan promet z
mehkužci"
Predmetni ukrep se v letu 2019 ni izvajal, ker ni bilo daljše prepovedi dajanja mehkužcev v promet.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09526

Kazalnik spremlja število upravičencev, katerim se bo izplačalo nadomestilo zaradi prepovedi dajanja mehkužcev v promet v primeru okuženosti
mehkužcev zaradi širjenja planktona in posledično toksičnosti mehkužcev za ljudi.

I09527 Kazalnik spremlja število dni, ko bo prepovedan promet z mehkužci zaradi toksičnosti le teh.
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C7298 - Podpora inovacijam v akvakulturi
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Osnovni cilj je povečanje vrednosti vzreje v objektih akvakulture, in sicer na podlagi dviga tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja
s področja akvakulture v smislu zmanjšanja vpliva na okolja, vzreje novih vrst rib z dobrim tržnim potencialom ter proučevanja tehnične ali
ekonomske izvedljivosti inovativnih postopkov ali proizvodov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09530 Število sodelujočih raziskovalnih organizacij

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 3,00
I09531 Število sodelujočih raziskovalcev

število 2016

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2023 5,00
I09532 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi kot posledica
inovacij

ton

2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 20,00
I09535 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi kot posledice
inovacij

EUR

2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 50.000,00
I09536 Sprememba čistega dobička v sektorju akvakulture kot posledice
inovacij

EUR

2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 10.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09530 Število sodelujočih raziskovalnih organizacij"
V letu 2019 ni bilo zaključenih projektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09531 Število sodelujočih raziskovalcev"
V letu 2019 ni bilo zaključenih projektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09532 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi kot
posledica inovacij"
V letu 2019 ni bilo zaključenih projektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09535 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi
kot posledice inovacij"
V letu 2019 ni bilo zaključenih projektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09536 Sprememba čistega dobička v sektorju akvakulture
kot posledice inovacij"
V letu 2019 ni bilo zaključenih projektov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09530 Kazalec spremlja število sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo pripomogle k inovacijam na področju akvakulture.
I09531 Kazalec spremlja število sodelujočih raziskovalcev, ki bodo pripomogli k inovacijam na področju akvakulture.
I09532 Kazalec spremlja spremembo obsega proizvodnje v akvakulturi, ki bo posledica inovacij na področju gojenja rib in vodnih organizmov.
I09535 Kazalec spremlja spremembo vrednosti proizvodnje v akvakulturi kot posledice inovacij na področju gojenja rib in vodnih organizmov.
I09536 Kazalec spremlja spremembo čistega dobička v sektorju akvakulture kot posledice inovacij na področju gojenja rib in vodnih organizmov.
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C7300 - Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj podpore je sofinanciranje pridobivanja novih veščin na področju akvakulture, med drugim tudi v zvezi z zmanjšanjem okoljskega vpliva
dejavnosti akvakulture ter spodbujanje varnosti pri delu. Predmet ukrepa so usposabljanja in drugi načini teoretičnega oziroma praktičnega
pridobivanja strokovnih znanj, ki se izvajajo v obliki tečajev, delavnic, predavanj, praktičnega prikaza na terenu, modulov ali programov (v
nadaljnjem besedilu: usposabljanja) ter izmenjave izkušenj in najboljših praks med strokovnimi in znanstveniki organizacijami in podjetji ter
zaposlenimi v podjetjih, ki se ukvarjajo z akvakulturo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v tem letu ni bilo, ker do konca leta 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09544 Število podjetij, katerih zaposleni so se udeležili
usposabljanj

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 3,00

0,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 30,00
I09545 Število zaposlenih, ki so se udeležili usposabljanj

število 2016

0,00

2018 15,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 200,00
I09546 Število podjetij, katerih zaposleni so se udeležili delavnic

število 2016

0,00

2018 2,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 20,00
I09547 Število zaposlenih, ki so se udeležili delavnic

število 2016

0,00

2018 8,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09544 Število podjetij, katerih zaposleni so se udeležili
usposabljanj"
Ukrep se v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09545 Število zaposlenih, ki so se udeležili usposabljanj"
Ukrep se v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09546 Število podjetij, katerih zaposleni so se udeležili
delavnic"
Ukrep se v letu 2019 ni izvajal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09547 Število zaposlenih, ki so se udeležili delavnic"
Ukrep se v letu 2019 ni izvajal.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09544

Kazalec spremlja število podjetij, katerih zaposleni se bodo udeležili usposabljanj na področju akvakulture.

I09545

Kazalec spremlja število zaposlenih, ki se bodo udeležili usposabljanj s področja akvakulture.

I09546

Kazalec spremlja število podjetij, katerih zaposleni se bodo udeležili delavnic s področja akvakulture.

I09547

Kazalec spremlja število zaposlenih, ki se bodo udeležili delavnic s področja akvakulture.

C7303 - Skupna ribiška politika - zbiranje podatkov
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
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Cilj projekta je zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k doseganju neposrednega učinka, kajti zbrani in obdelani so bili vsi predpisani podatki. Prav tako so
bila vsa poročila poslana na ustrezne naslove (Evropska komisija ter druge mednarodne organizacije, povezane z ribištvom).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k rezultatu, to je podpori izvajanju skupne ribiške in pomorske politike, kajti zbrani in ustrezno
obdelani podatki so temelj za izbor ukrepov, na podlagi katerih bo možno doseganje ciljev v okviru skupne ribiške politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09560 Število opravljenih ur namenjenih zbiranju podatkov

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2016

0,00

2018 16.000,00

7.373,00

2019 10.000,00

7.378,00

2020 10.000,00
2023 16.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09560 Število opravljenih ur namenjenih zbiranju
podatkov"
V letu 2019 je bilo z namenom zbiranja in upravljanja s podatki v okviru skupne ribiške politike EU opravljeno skupaj 7378 ur. Zbrani, obdelani in
poslani so bili vsi, s strani EU in drugih mednarodnih organizacij, predpisani podatki.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09560

Kazalec spremlja število opravljenih ur, ki so namenjene zbiranju podatkov.

C7316 - Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj je nuditi podporo na plovilo, največ za obdobje 6 mesecev v celotnem programskem obdobju, v naslednjih primerih: ko gre za izvajanje
določenih ukrepov v skladu z uredbo o Skupni ribiški politiki - Uredba 1380/2013/EU, in sicer: o ukrepi iz 12. člena (Ukrepi Komisije v primeru
resne grožnje morskim biološkim virom), ukrepi iz 13. člena (Nujni ukrepi države članice) ali ohranitvenih ukrepov iz 7. člena navedene uredbe,
vključno z obdobji biološke obnovitve; nepodaljšanje sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali protokolov k tem sporazumom; kadar
je začasno prenehanje določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu s Sredozemsko uredbo (Uredbo 1967/2006/ES), ali v večletnem načrtu,
sprejetem v skladu z 9. in 10. členoma Uredbe 1380/2013/EU (to so večletni načrti sprejeti na ravni EU), kadar je treba zaradi doseganja ciljev iz
člena 2(2) (izkoriščanje na ravni MSY) in točke (a) člena 2(5) (postopno odpravljanje zavržkov) Uredbe 1380/2013/EU na podlagi znanstvenega
mnenja zmanjšati ribolovni napor.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben posamezen projekt.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v letu 2019 ni bilo, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09584 Število dni, ko je bil ribiškim plovilom prepovedan
ribolov

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 90,00

0,00

2019 90,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 450,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09584 Število dni, ko je bil ribiškim plovilom prepovedan
ribolov "
Projekt se v letu 2019 ni izvajal.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09584

Kazalec spremlja število dni, ko bo ribiškim plovilom prepovedan ribolov.
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C7317 - Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je izvajanje naslednjih dejavnosti: priprava, vključno s študijami, oblikovanje, spremljanje in posodabljanje načrtov za varstvo in upravljanje
za dejavnosti, povezane z ribištvom, v okviru območij NATURA 2000 in območij prostorskih varovalnih ukrepov iz Direktive 2008/56/ES ter v
drugih posebnih habitatih; upravljanje, obnovo in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES ter v
skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 92/43/EGS; povečanje okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in
obnove morske biotske raznovrstnosti; sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, kot je obnova določenih morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno
z njihovo znanstveno pripravo, ter vrednotenje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek za leto 2019 je dosežen, kajti s poznavanjem invazivne vrste rebrače in njenega vpliva na ekosistem je laže spremljati in
upravljati njen vpliv na dejavnosti, povezane z ribištvom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S poznavanjem posameznih vrst in njihovim vplivom na okoliški ekosistem, povečanjem okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in
obnove morske biotske raznovrstnosti; sodelovanjem pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, kot je obnova določenih morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno
z njihovo znanstveno pripravo, ter vrednotenje pomembno vplivamo na oblikovanje in izvajanje skupne ribiške politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09585 Število zaključenih projektov, ki so namenjeni varstvu in obnovi morske
biotske raznovrstnosti

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
0,00

2018 0,00

0,00

2019 1,00

1,00

2023 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09585 Število zaključenih projektov, ki so namenjeni
varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti "
V letu 2019 se je zaključil projekt monitoringa invazivne vrste rebrače.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09585

Kazalec spremlja število zaključenih projektov, ki so namenjeni varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti v okviru območij NATURA 2000 in
območij prostorskih varovalnih ukrepov iz Direktive 2008/56/ES ter v drugih posebnih habitatih.

C7318 - Dodana vrednost ter kakovost proizvodov
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj je povečanje dodane vrednosti in kakovosti ulovljenih rib.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v letu 2019 ni bilo, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09586 Število zaključenih projektov namenjenih ohranjanju vrednosti
ribiških proizvodov

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

0,00

2019 1,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2023 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09586 Število zaključenih projektov namenjenih
ohranjanju vrednosti ribiških proizvodov"
Stran 130 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

V letu 2019 ni bilo zaključenih individualnih projektov, vezanih na ohranjanje vrednosti ribiških proizvodov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09586

Kazalec spremlja število projektov, ki so namenjeni ohranjanju vrednosti ribiških proizvodov. Ti projekti bodo namenjeni predvsem zvišanju vrednosti
ter kakovosti ulovljenih rib z financiranjem naložb, ki ribičem omogočajo predelavo, trženje in neposredno prodajo lastnega ulova.

C7319 - Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj je prispevanje k razvoju lokacij za akvakulturo in s tem povezane infrastrukture ter zmanjšanje škodljivih vplivov operacij na okolje z
določitvijo in kartiranjem najprimernejših območij za razvoj akvakulture.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v letu 2019 ni bilo, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09587 Število zaključenih projektov povečanja potenciala lokacij za
akvakulturo

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

0,00

2019 1,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09587 Število zaključenih projektov povečanja potenciala
lokacij za akvakulturo "
V letu 2019 ni bil zaključen noben individualni projekt. V izvajanju sta bila dva individualna projekta (marikultura in celinska akvakultura), za tretji
projekt (podzemne vode) pa je bila pripravljena projektna naloga.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09587

Kazalec spremlja število zaključenih projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo, ki bo dosežena s kartiranjem najprimernejših območij za
razvoj akvakulture.

C7320 - Ukrepi za trženje
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj je spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav in študij o odvisnosti Unije od uvoza. Poleg tega pa tudi
izvajanje regionalnih, nacionalnih in transnacionalnih komunikacijskih in oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih
ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S povečanjem prepoznavnosti ribištva ter ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture se bo tudi
povečala preglednost proizvodnje oziroma ulova.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju je podan v smislu večje prepoznavnosti ribiškega sektorja in sicer predvsem dejstva, da je ribištvo pomemben
element z vidika tako prehrane kot tudi ohranjanja narave.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09588 Število tržnih raziskav

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2016

0,00

2018 1,00

1,00

2019 0,00

0,00

Stran 131 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2023 2,00
I09589 Število oglaševalskih kampanj

število 2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 1,00

0,00

2023 6,00
I09590 Izdelava spletne strani

število 2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 1,00
I09591 Predstavitev ribištva na raznovrstnih dogodkih

število 2016

0,00

2018 1,00

3,00

2019 3,00

2,00

2023 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09588 Število tržnih raziskav "
V letu 2019 ni bilo zaključenih tržnih raziskav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09589 Število oglaševalskih kampanj "
V letu 2019 ni bilo zaključenih oglaševalskih kampanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09590 Izdelava spletne strani "
V letu 2019 ni bilo izdelanih novih spletnih strani.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09591 Predstavitev ribištva na raznovrstnih dogodkih "
V letu 2019 je bil sektor ribištva predstavljen na dveh dogodkih, in sicer na sejmih Agra ter Lov in ribolov v Gornji Radgoni.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09588 Kazalec spremlja število tržnih raziskav o odvisnosti Unije od uvoza.
I09589 Kazalnik spremlja število oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.
I09590 Kazalec spremlja izdelavo spletne strani za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.
I09591 Predstavitev ribiškega sektorja na raznovrstnih dogodkih.

C7321 - Tehnična pomoč 14-20
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Spodbujali se bodo ukrepi za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in
komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo, za podporo ukrepom za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev,
vključno s sistemi elektronske izmenjave podatkov, ter ukrepi za krepitev zmogljivosti organov za upravljanje, ter upravičencev za uporabo
sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Tehnična pomoč bo namenjena tudi mreženju ciljnih skupin kot je podpora za izmenjavo
primerov dobrih praks in informacij.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k doseganju neposrednega učinka, kajti s sredstvi tehnične pomoči se zagotavlja nemoteno izvajanje
operativnega programa. V tem letu so bili objavljeni javni razpis ter javna naročila kot podlaga za izvajanje operativnega programa. Izvedene so
bile delavnice, namenjene potencialnim upravičencem ter širši javnosti. Prav tako pa so se že začele aktivnosti na finančno perspektivo 20212027 (priprava SWOT analize, primernih ukrepov in kazalnikov ter določitev ciljnih vrednosti kazalnikov).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje operativnega programa pomembno prispeva k doseganju rezultata, to je podpori izvajanja skupne ribiške in pomorske politike, kajti
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je eden od sestavnih delov skupne ribiške politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09592 Število zaposlenih v okviru tehnične pomoči

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST
0,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 10,00

8,00

2019 10,00

9,00

2023 10,00
I09593 Število aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje
programa

število 2016

0,00

2018 30,00

53,00

2019 35,00

95,00

2023 300,00

Stran 132 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
I09594 Število izdelanih študij

število 2016

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2023 8,00
I09595 Število aktivnosti namenjenih objavam in
informiranju

število 2016

0,00

2018 7,00

8,00

2019 8,00

5,00

2023 70,00
I09596 Število drugih aktivnosti

število 2016

0,00

2018 10,00

3,00

2019 15,00

6,00

2023 105,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09592 Število zaposlenih v okviru tehnične pomoči"
Konec leta 2019 je bilo zaposlenih devet javnih uslužbencev. ki izvajajo naloge v okviru tehnične pomoči (PDM).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09593 Število aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje
programa"
Izvedenih je bilo 95 aktivnosti, vezanih na samo izvajanje operativnega programa (npr. prevajanje in lektoriranje gradiv, plačilo službenih poti,...).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09594 Število izdelanih študij"
V letu 2019 ni bilo izdelanih študij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09595 Število aktivnosti namenjenih objavam in
informiranju"
Izvedenih je bilo 5 aktivnosti, namenjenih objavam in informiranju potencialnih upravičencev ter drugi zainteresirani javnosti (udeležba na
sejmih, izvedba delavnic, priprava promocijskega materiala, postavitev in vzdrževanje spletne strani).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09596 Število drugih aktivnosti"
Izvedenih je bilo 6 drugih aktivnosti, vezanih na izvajanje operativnega programa (npr. izdelava in vzdrževanje informacijskih sistemov, nakup
pisarniškega materiala, izobraževanja).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09592 Kazalec spremlja število zaposlenih v okviru tehnične pomoči.
Kazalec spremlja število aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje programa Tehnične pomoči kot so: izdelava različnih študij, najem zunanjih izvajalcev
I09593 za svetovanje v postopkih javnega naročanja, izobraževanja, nakup opreme, izvedba nadzornih odborov, izdelava in vzdrževanje računalniških aplikacij
in izvedba revizij.
I09594

Kazalec spremlja število izdelanih študij, ki so potrebne za učinkovito izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

I09595

Kazalec spremlja število aktivnosti namenjenih objavam in informiranju kot so: objave v uradnem listu, izdelava brošur, zgibank in priročnikov,
oblikovanje in tisk materialov s celotno grafično podobo OP, izvedba predstavitev OP in udeležba na različnih sejmih.

I09596 Kazalec spremlja število drugih aktivnosti kot so: financiranje stroškov službenih poti in udeležba na dogodkih doma in v tujini.

C7322 - Nadzor in izvrševanje
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je podpreti izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 36 Uredbe 1380/2013/EU in
podrobneje opredeljen v Uredbi 1224/2009/ES v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi s slovenskim ribištvom, skladno z določili člena 76 Uredbe
508/2014/EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k doseganju neposrednega učinka, kajti z doslednim izvajanjem inšpekcijskega nadzora se povečuje
skladnost izvajanja ribolova z veljavno zakonodajo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k rezultatu, to je podpori izvajanju skupne ribiške in pomorske politike, kajti nadzor ribištva je
sestavni del le-te. Izboljšanje skladnosti izvajanja ribolova z veljavno zakonodajo posledično omogoča dodatne možnosti za doseganje ciljev
skupne ribiške politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09601 Število kosov nove opreme za spremljanje in nadzor

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2016

0,00

2018 5,00

10,00

Stran 133 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2019 3,00

10,00

2023 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09601 Število kosov nove opreme za spremljanje in
nadzor"
Oprema iz naslova ukrepa Nadzor in izvrševanje je namenjena izboljšanju dela ribiške inšpekcije ter izboljšanju nadzora nad izvajanjem določil
skupne ribiške politike.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09601

Kazalec spremlja število kosov nove opreme, ki bo namenjena za spremljanje in nadzor.

C7323 - Celostni pomorski nadzor
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je prispevanje k ciljem celostnega pomorskega nadzora in zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Od začetka izvajanja projekta do konca leta 2019 je bil izvedena operacija z namenom prepoznave vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju
pomorskega nadzora ter izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru. S
poznavanjem problematike bo možno v prihodnjih letih dograditi sistem, ki bo vsem deležnikom zagotavljal ustrezno vlogo na tem področju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Učinkovit celostni pomorski nadzor je eden temeljev učinkovitega izvajanja skupne ribiške in pomorske politike ter s tem tudi doseganje njenih
ciljev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09597 Število institucij, ki sodelujejo v okviru celostnega pomorskega
nadzora

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 3,00

8,00

2019 3,00

8,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09597 Število institucij, ki sodelujejo v okviru celostnega
pomorskega nadzora"
V okviru celostnega pomorskega nadzora sodelujejo naslednje institucije: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Policija, Finančna uprava
Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter
Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09597

Kazalec spremlja število institucij, ki bodo sodelovale in bodo vključene v okviru celostnega pomorskega nadzora.

C7324 - Varovanje morskega okolja
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevale k varovanju morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij,
kot so območja NATURA 2000 in v skladu z obveznostmi direktiv 92/43/EGS in 2009/14/ES.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposrednega učinka ni možno ovrednotiti, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben posamezen projekt.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevka k nadrejenemu cilju v letu 2019 ni bilo, ker v letu 2019 ni bil zaključen noben posamezen projekt.

Stran 134 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09598 Število izvedenih projektov na področju varovanja morskega
okolja

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 0,00

1,00

2019 0,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09598 Število izvedenih projektov na področju varovanja
morskega okolja"
V letu 2019 je bila pripravljena projektna naloga in izveden postopek javnega naročila za monitoring vranjeka v slovenskem morju.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09598

Kazalnik spremlja število izvedenih projektov, ki bodo prispevali k varovanju morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih
morskih območij.

C7325 - Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju poznavanja stanja morskega okolja z namenom izdelave programov spremljanja in
programov ukrepov iz Direktive 2008/56/ES v skladu z obveznostmi iz navedene direktive.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvedbo operacije se je pridobilo podatke o naslednjih habitatnih tipih Natura 2000 v slovenskem morju: peščena obrežja, stalno prekrita s
tanko plastjo vode, podmorski travniki s pozejdonovko in morski grebeni. Predmetne podatke se je pridobilo z namenom boljšega poznavanja
morja predvsem na področju ohranjanja narave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvedbo predmetne operacije bo možno ustrezneje načrtovati ukrepe na področju ribiške politike, kajti poznavanje habitatov pomembno vpliva
tudi na ribolov na posameznih območjih oziroma na izvajanje skupne ribiške politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09600 Število vrst za katere smo izvajali projekte izboljšanja
znanja

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2023 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09600 Število vrst za katere smo izvajali projekte
izboljšanja znanja "
V letu 2019 se je pripravila projektna naloga za monitoring morskih habitatnih tipov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09600

Kazalnik spremlja število vrst za katere se bodo izvajali projekti izboljšanja znanja.

Obrazložitev projektov
2330-14-0014 - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so namenjena izvajanju Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2020. V letu 2014 se bo začel izvajati nacionalni program za zbiranje podatkov v okviru skupne ribiške politike EU, v letu 2017 pa še
ostali ukrepi, ki bodo sestavni del Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2020.

Stran 135 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gre za evidenčni projekt, v okviru katerega se izločajo posamezni individualni projekti v okviru NRP.

2330-14-5000 - Skupna ribiška politika - zbiranje podatkov 14-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Republika Slovenija je skladno s skupno ribiško politiko dolžna zbirati in spremljati določene podatke, predpisane s strani Evropske komisije.
Namen projekta je zagotavljanje in obdelava potrebnih podatkov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo plač in materialnih stroškov ZZRS, ki bo
izvajalo program, nakupu informacijske in druge potrebne opreme, vzdrževanju in posodabljanju sistema ter izobraževanju in informiranju. Na
podlagi 77. člena Uredbe EMFF se bodo izplačevali stroški udeležbe predstavnikov držav članic na regionalnih usklajevalnih sestankih,
sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Unija sodeluje kot pogodbena stranka ali opazovalka ali sestankih
mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene namene .Prav tako je namen izvedbe projekta zbiranje podatkov na nacionalnem nivoju
predvsem v okviru ribištva na celinskih vodah.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. Izvaja se v skladu s predvideno dinamiko. Vsi, s strani Evropske komisije in drugih mednarodnih organizacij predpisani
podatki, so bili zbrani, ustrezno razvrščeni in obdelani ter poslani na ustrezne naslove.

2330-16-0005 - Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je nuditi podporo na plovilo, največ za obdobje 6 mesecev v celotnem programskem obdobju, v naslednjih primerih: ko gre za
izvajanje določenih ukrepov v skladu z uredbo o Skupni ribiški politiki - Uredba 1380/2013/EU, in sicer: o ukrepi iz 12. člena (Ukrepi Komisije v
primeru resne grožnje morskim biološkim virom), ukrepi iz 13. člena (Nujni ukrepi države članice) ali ohranitvenih ukrepov iz 7. člena navedene
uredbe, vključno z obdobji biološke obnovitve; nepodaljšanje sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali protokolov k tem
sporazumom; kadar je začasno prenehanje določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu s Sredozemsko uredbo (Uredbo 1967/2006/ES), ali v
večletnem načrtu, sprejetem v skladu z 9. in 10. členoma Uredbe 1380/2013/EU (to so večletni načrti sprejeti na ravni EU), kadar je treba zaradi
doseganja ciljev iz člena 2(2) (izkoriščanje na ravni MSY) in točke (a) člena 2(5) (postopno odpravljanje zavržkov) Uredbe 1380/2013/EU na
podlagi znanstvenega mnenja zmanjšati ribolovni napor. Cilj: Število projektov: 28
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 še ni pričel izvajati.

2330-16-0006 - Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje naslednjih dejavnosti: priprava, vključno s študijami, oblikovanje, spremljanje in posodabljanje načrtov za varstvo in
upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom, v okviru območij NATURA 2000 in območij prostorskih varovalnih ukrepov iz Direktive
2008/56/ES ter v drugih posebnih habitatih; upravljanje, obnovo in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z direktivama 92/43/EGS in
2009/147/ES ter v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 92/43/EGS; povečanje okoljske ozaveščenosti med ribiči
glede varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti; sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z
biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, kot je obnova določenih morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib,
vključno z njihovo znanstveno pripravo, ter vrednotenje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bil zaključen en individualni projekt, in sicer monitoring invazivne vrste rebrače.

2330-16-0007 - Dodana vrednost ter kakovost proizvodov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Z namenom večje dodane vrednosti in kakovosti ulovljenih rib se bodo v okviru projekta financirale naložbe, ki zvišujejo vrednost ribiških
proizvodov, zlasti tiste, ki ribičem omogočajo predelavo, trženje in neposredno prodajo lastnega ulova. Cilj je dvig konkurenčne sposobnosti
slovenskih ribičev, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 še ni pričel izvajati.

2330-16-0008 - Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je prispevanje k razvoju lokacij za akvakulturo in s tem povezane infrastrukture ter za zmanjšanje škodljivih vplivov operacij na
okolje. V okviru projekta se bo izvajala naslednja dejavnost: določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj akvakulture ob upoštevanju
postopkov prostorskega načrtovanja, kadar je to ustrezno; določitev in kartiranje območij, kjer bi bilo treba izključiti dejavnosti akvakulture, da
bi se ohranila vloga teh območij v delovanju ekosistema. Cilj: Število projektov: 1
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 sta se izvajali dve študiji, in sicer določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj marikulture ter
določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj celinske akvakulture. Pripravljena je bila tudi tretja projektna naloga, in sicer za določitev
in kartiranje najprimernejših območij za razvoj akvakulture na podzemnih vodah.
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2330-16-0009 - Ukrepi za trženje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje naslednjih dejavnosti: ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih
organizacij, ki se priznajo v skladu z oddelkom II poglavja II Uredbe (EU) št. 1379/2013; spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter
izvajanja tržnih raziskav in študij o odvisnosti Unije od uvoza; izvajanje regionalnih, nacionalnih ali transnacionalnih komunikacijskih in
oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture. Cilj: Število projektov: 12
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. letu 2019 je bilo pripravljeno in izdano gradivo za splošno javnost (predstavitev ribolova, akvakulture in predelave), učno
gradivo za učitelje 2. in 3. triade osnovnih šol z učnimi listi za preverjanje znanja (področje ribištva), gradivo za potrošnike ter zgibanko za
predstavitev ribištva, ribolova in akvakulture. V okviru projekta je so potekale aktivnosti na dveh sejmih (57. Mednarodni kmetijsko živilski
sejem AGRA ter 11. Mednarodni sejem lov in ribolov), kjer sta bili predstavljeni področji ribištva in akvakulture. V letu 2019 so bile v okviru
promocijske kampanje že opravljene dve tematske delavnice s različnimi deležniki (ribištvo z marikulturo ter celinska akvakultura s predelavo) z
namenom določitve in potrditve smernic oziroma strategije na načrtovano promocijsko kampanjo, katerih so bile identificirane potrebe in želje
sektorja ter izzivi, sektorja, ki se bodo naslavljali s promocijsko kampanjo. Sektor je na tej podlagi pripravil Smernice za promocijo lokalnega
ribištva, kar je podlaga za sklop javnih naročil za realizacijo promocijske kampanje.

2330-16-0010 - Tehnična pomoč 2014-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Spodbujali se bodo ukrepi za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in
komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo, za podporo ukrepom za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev,
vključno s sistemi elektronske izmenjave podatkov, ter ukrepi za krepitev zmogljivosti organov za upravljanje, ter upravičencev za uporabo
sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Tehnična pomoč bo namenjena tudi mreženju ciljnih skupin kot je podpora za izmenjavo
primerov dobrih praks in informacij. Cilj: Število projektov tehnične pomoči: 8
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka v skladu s predvideno dinamiko. Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti v okviru izvajanja operativnega
programa.

2330-16-0011 - Nadzor in izvrševanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je podpreti se izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 36 Uredbe
1380/2013/EU in podrobneje opredeljen v Uredbi 1224/2009/ES v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi s slovenskim ribištvom, skladno z določili
člena 76 Uredbe 508/2014/EU. Cilj projekta: Število projektov: 15
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka v skladu s predvideno dinamiko. Nabavljena je bila vsa oprema, namenjena delu ribiške inšpekcije.

2330-16-0012 - Celotni pomorski nadzor
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je prispevati k ciljem celostnega pomorskega nadzora in zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij. Cilj: Število
projektov: 2
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 sicer ni bilo izplačil v okviru tega projekta, do sedaj pa je bila izvedena študija v zvezi z izmenjavo podatkov v
okviru pomorskega nadzora.

2330-16-0013 - Varovanje morskega okolja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevali k varovanju morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih
morskih območij, kot so območja Natura 2000, v skladu z obveznostmi iz direktiv 92/43/EGS in 2009/14/ES. Cilj: Število projektov: 2
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 se je pripravila projektna naloga in začet postopek javnega naročila za monitoring vranjeka v slovenskem
morju. Monitoring bo trajal do konca leta 2021.

2330-16-0014 - Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevali k izboljšanju poznavanja stanja morskega okolja z namenom izdelave programov
spremljanja in programov ukrepov iz Direktive 2008/56/ES v skladu z obveznostmi iz navedene direktive. Cilj: Število projektov: 3
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bila pripravljena projektna naloga za monitoring morskih habitatnih tipov. Monitoring bo zaključen konec
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leta 2021.

2330-17-0019 - Podpora inovacijam v akvakulturi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet podpore je izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev: 1. razvijanje
tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje, zmanjšuje odvisnost od ribje
moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine
proizvodnje; 2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali
izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov; 3. proučevanje tehnične ali ekonomske
izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov. Cilj je povečanje vrednosti vzreje v objektih akvakulture, in sicer na podlagi dviga
tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja s področja akvakulture v smislu zmanjšanja vpliva na okolja, vzreje novih vrst rib z dobrim
tržnim potencialom ter proučevanja tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih postopkov ali proizvodov
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je konec leta 2019 v izvajanju. V letu 2019 je bil objavljen tretji javni razpis za sofinanciranje individualnih projektov.

2330-17-0020 - Spodbujanje človeškega kapitala
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet podpore je sofinanciranje pridobivanja novih veščin na področju akvakulture, med drugim tudi v zvezi z zmanjšanjem okoljskega vpliva
dejavnosti akvakulture ter spodbujanje varnosti pri delu. Predmet ukrepa so usposabljanja in drugi načini teoretičnega oziroma praktičnega
pridobivanja strokovnih znanj, ki se izvajajo v obliki tečajev, delavnic, predavanj, praktičnega prikaza na terenu, modulov ali programov (v
nadaljnjem besedilu: usposabljanja) ter izmenjave izkušenj in najboljših praks med strokovnimi in znanstveniki organizacijami in podjetji ter
zaposlenimi v podjetjih, ki se ukvarjajo z akvakulturo. Cilj je izboljšanje usposobljenosti ter dvig nivoja strokovnega znanja zaposlenih v sektorju
akvakulture.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 še ni pričel izvajati.

2330-17-0021 - Sistem za okoljsko ravnanje v akvakulturi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet je izplačilo nadomestil, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne
akvakulture v ekološko akvakulturo. Cilj je pospeševanje ekološke akvakulture.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. Konec leta 2019 je odprt javni razpis za financiranje individualnih projektov iz leta 2018.

2330-17-0022 - Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje metod akvakulture, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za
upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES ter sodelovanje, v zvezi
z neposredno povezanimi stroški, pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske
raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom. V okviru tega projekta se bodo izplačevala nadomestila za izpad
prihodka iz dejavnosti akvakulture zaradi izvajanja omejitev ali ukrepov na obratu akvakulture, ki izhajajo iz Programa upravljanja območij
NATURA 2000 v primeru, da gre za omejitev ali prepoved krmljenja, omejitev ali prepoved gnojenja ali posebnih zahtev pri postavitvi naprav za
gojenje mehkužcev, zaradi česar se povečajo stroški oziroma se zmanjša letna proizvodnja. Cilj je preusmeritev objektov akvakulture v smislu
izvajanja metod, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve
območij NATURA 2000.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bilo izplačano nadomestilo dvema upravičencema.

2330-17-0023 - Ukrepi za varovanje javnega zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izplačilo nadomestil gojiteljem mehkužcev (školjk) v primeru okuženosti mehkužcev (školjk) zaradi širjenja planktona, ki
proizvaja toksine oziroma biotoksine, strupene za ljudi, zaradi česar je začasno prepovedano dajanje mehkužcev v promet. Cilj je zagotovitev
minimalnega dohodka gojiteljem vodnih organizmov za čas, ko je školjčišče zaprto zaradi prepovedi s strani Uprave Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 ni bilo izvršenih izplačil, ker se v morju ni pojavil plankton, ki bi proizvajal toksine oziroma biotoksine v
količinah, zaradi katerih bi bilo treba školjčišča zapreti.

2330-17-0024 - Ohranitveni ukrepi in regionalno sodelovanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja ohranitvenih ukrepov v okviru skupne ribiške politike EU ter regionalnega
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sodelovanja. Predmet podpore je priprava različnih strokovnih študij, namenjenih doseganju ciljev za trajnostno izkoriščanje ribolovnih staležev
rib, uskladitvi zmogljivosti ribiških plovil z razpoložljivimi ribolovnimi viri, uporabi bolj selektivnih ribolovnih orodij in drugim ukrepom, vezanim
na okoljsko zakonodajo EU ter pripravi strokovnih podlag za izdelavo večletnih načrtov upravljanja ribištva. Prav tako je predmet podpore tudi
regionalno sodelovanje držav članic EU na območju severnega Jadrana. Podpira se: ? oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih
sredstev, potrebnih za razvoj in izvajanje ohranitvenih ukrepov in regionalizacije, sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami
članicami pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov in regionalizacije. Cilj izvedbe predmetnega projekta je zagotoviti izvajanje določil
skupne ribiške politike v Republiki Sloveniji, in sicer preko izvajanja regionalnega sodelovanja ter ohranitvenih ukrepov
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se v letu 2019 še ni pričel izvajati.

2330-17-0025 - Naložbe v zdravje in varnost na ribiških plovilih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvedba naložb v ribiška plovila z namenom izboljšanja higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče. Cilj
ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti slovenskih gospodarskih ribičev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bila pripravljena nacionalna pravna podlaga, na podlagi katere bo v letu 2020 objavljen javni razpis, na
podlagi katerega bo možna prijava s strani ribičev in posredno koriščenje sredstev.

2330-17-0036 - Nabava čolna ribiške inšpekcije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izboljšanje nadzora ribiške inšpekcije nad slovenskim morskim ribištvom v skladu z določili nadzornega sistema skupne ribiške
politike EU. Cilj projekta je nakup novega plovila ribiške inšpekcije za doseganje namena projekta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je zaključen. Projekt se je začel izvajati v letu 2017 s predhodno raziskavo trga ter pripravo projektne naloge. Dne 17. 8. 2017 je bilo javno
naročilo objavljeno na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Republike Slovenije. Dne 19. 10. 2017 je bila izdana odločitev o oddaji naročila.
Pogodba je bila z dobaviteljem podpisana 23. 11. 2017. Izdelano plovilo je prispelo na območje Republike Slovenije dne 13. 5. 2018. Naročnik je
prevzel plovilo na podlagi podpisanega zapisnika o prevzemu plovila. Naročnik je predal plovilo v uporabo Inšpektoratu za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, v sklopu katerega deluje tudi ribiška inšpekcija. Realizirana vrednost projekta je znašala 485.560,00 evrov, kar
znaša 68 % od izhodiščne vrednosti. V letu 2019 sicer ni bilo izplačil.

2330-18-0059 - Predelava ribiških proizvodov - 2. javni razpis
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Z namenom izboljšanja stanja v sektorju predelave rib in proizvodov iz akvakulture je bil konec leta 2017 objavljen Drugi javni razpis za Ukrep
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Namen projekta je podpora dvem naložbam v sektorju predelave rib in proizvodov iz
akvakulture, ki prispevata k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov, izboljšujeta varnostne,
higienske, zdravstvene in delovne pogoje, bosta omogočili povečan asortiman novih in izboljšanih proizvodov, nove ali izboljšane postopke ter
nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme in bosta ohranili obstoječa in odprla novo delovno mesto. Cilj projekta je da
podjetja, ki izvajajo predelavo rib in proizvodov iz akvakulture (1) ohranijo in povečajo oziroma izboljšajo proizvodnjo ter (2) ohranijo oziroma
povečajo število delovnih mest.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je konec leta 2019 v izvajanju. V okviru izvajanja projekta sta bila odobrena dve individualni naložbi, ki se izvajata skladno s predvideno
dinamiko. Individualni naložbi bosta zaključeni v letu 2020.

2330-19-0016 - Investicija v recirkulacijo Dvor
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vloga invstitorja je, da v Sloveniji in širši regiji vnaša inovacije in pospešuje akvakulturo. Investitor želi povečati proizvodnjo lastnih rib zardi
ugodnega trenda ozaveščanja potrošnikov o lokalno pridelani in sveži ribi. V okviru projekta se bo izvajala investcija izgradnje recirkulacije Dvor,
ki zajema izgradnjo ločenega zaprtega recirkulacijskega sistema (RAS-a), ki bo funkcionalno in tehnološko povezan v celoto z obstoječim RASom in izgradnjo novih vzrejnih bazenov. Ključni cilji investicije so izgradnja nove recirkulacije oz. podvojitev vzrejne kapacitete potočne postvrvi
in šarenke ter izgradnja vališča in sistema za vzrejo mladic.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka v skladu s predvideno dinamiko. Projekt se zaključi v letu 2020.

2330-19-0017 - Oprema za avtomatsko pakiranje školjk
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Investitor je eden od maloštevilnih subjektov, ki se v Sloveniji ukvarjajo z marikulturo (gojenje školjk). Cilj investicije v nakup opreme za
pakiranje in čiščenje školjk je povečati predelavo školjk, izboljšati storilnost dela in izboljšati pogoje dela ter varstva pri delu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka v skladu s predvideno dinamiko. Projekt se zaključi v letu 2020.
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2330-19-0018 - Oprema za izdelavo ribjih izdelkov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Investitor namerava v okviru projekta investirati v nakup strojne opreme in nakup tovornega vozila za lažje delo in povečanje storilnosti pri delu.
Z investicijo načrtuje povečati obveg predelave za 25%. Investicija bo omogočala več kot 75% avtomatizacijo proizvodnega procesa. Investitor
bo z investicijo povečal asortiman ribjih proizvodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka v skladu s predvideno dinamiko. Projekt se zaključi v letu 2020.

2330-15-S004 - Pomoč ribičem
Opis skupine projektov
pomoč ribičem enkratna

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

101.750,00

87.130,08

87.130,08

85,63

Neposredni učinki
C7601 - Pomoč ribičem - 15. člen ZUVRAS
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Z dosego tega cilja se bo ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju omogočilo kompenzirati delen izpad prihodka kot posledico
neizvajanja razsodbe Arbitražnega sodišča s strani Republike Hrvaške.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S predmetno državno pomočjo je bil ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju, kompenziran izpad dela dohodka, ki bi sicer lahko ustvarili
na območju med sredinsko črto v Piranskem zalivu in mejno črto, ki jo je določilo Arbitražno sodišče.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Doseganje neposrednega učinka se je pomembno odrazilo pri doseganju nadrejenega cilja, kajti ribiči so si s kompenzacijo izpada dela prihodka
kot posledico neizvajanja razsodbe Arbitražnega sodišča s strani Republike Hrvaške zagotovili možnost preživetja v spremenjenih pogojih
izvajanja ribolova na morju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10282

Prejemniki pomoči

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

2017

0,00

2018

45,00

2019

45,00

2020

45,00

DOSEŽENA VRED. ZR
109,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10282 Prejemniki pomoči"
V letu 2019 je bilo v zvezi s 15. členom Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17 in 59/19) izdanih 109 odločb.

Obrazložitev projektov
2330-18-0030 - Nadomestilo ribičem - ZUVRAS za leto 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje suverenosti RS na njenem celotnem ozemlju, vključno z morjem, kar pomeni, da je treba ohraniti morski gospodarski
ribolov na vseh območjih pod suverenostjo RS. Z zagotovitvijo finančne pomoči ribičem zaradi oviranega ribolova bo možno nadomestiti delni
izpad prihodkov kot posledico oviranega gospodarskega ribolova. Z zagotovitvijo nadomestila v višini povzročene materialne škode na
ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu s strani tujega plovila pa bo mogoče spodbuditi slovenske gospodarske ribiče, da nadaljujejo z
opravljanjem gospodarskega ribolova v celotnem morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije. Z izvedbo projekta bomo zagotovili, da
slovenski ribiči, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju, lahko prejmejo nadomestilo zaradi izpada dohodka kot posledico oviranega
gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo RS in nadomestilo v posameznih primerih, če bo zaradi konkretne situacije na morju
prišlo do konflikta, ki bo povzročil poškodbo bodisi ribolovnega orodja bodisi poškodbo samega ribiškega plovila v višini materialne škode na
ribolovnem orodju oziroma na ribiškem plovilu, vključno z morebitnim izpadom prihodka, ki bo neposredna posledica povzročene škode s strani
tujega plovila. S tem bodo ribičem omogočeni prihodki v takšni meri, da ne bodo opustili dejavnosti zaradi dogodkov na katere sami niso imeli
vpliva.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je zaključen. V okviru tega projekta je bilo v letih 2018 in 2019 izplačano skupaj 185.816,04 EUR oziroma 73 % od izhodiščne vrednosti. 44
upravičencev je prejelo izplačana nadomestila zaradi izpada prihodka kot posledico oviranega gospodarskega ribolova v skladu s 15. členom
ZUVRAS, en upravičenec pa zaradi izpada poškodovanja oziroma uničenja ribolovnega orodja v skladu s 14. členom ZUVRAS.

2330-19-0007 - Nadomestilo ribičem - ZUVRAS za leto 2019
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje suverenosti Republike Slovenije na njenem celotnem ozemlju, vključno z morjem, kar pomeni, da je treba ohraniti
morski gospodarski ribolov na vseh območjih pod suverenostjo RS. Z zagotovitvijo finančne pomoči ribičem zaradi oviranega ribolova bo
možno nadomestiti delni izpad prihodkov kot posledico oviranega gospodarskega ribolova. Z zagotovitvijo nadomestila v višini povzročene
materialne škode na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu s strani tujega plovila pa bo mogoče spodbuditi slovenske gospodarske ribiče,
da nadaljujejo z opravljanjem gospodarskega ribolova v celotnem morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije. Z izvedbo projekta bomo
zagotovili, da slovenski ribiči, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju, lahko prejmejo nadomestilo zaradi izpada dohodka kot posledico
oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije in nadomestilo v posameznih primerih, če bo zaradi
konkretne situacije na morju prišlo do konflikta, ki bo povzročil poškodbo bodisi ribolovnega orodja bodisi poškodbo samega ribiškega plovila v
višini materialne škode na ribolovnem orodju oziroma na ribiškem plovilu, vključno z morebitnim izpadom prihodka, ki bo neposredna posledica
povzročene škode s strani tujega plovila. S tem bodo ribičem omogočeni prihodki v takšni meri, da ne bodo opustili dejavnosti zaradi dogodkov
na katere sami niso imeli vpliva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju. V letu 2019 je bilo izplačano skupaj 85.380,08 EUR.

2330-16-0003 - Informacijski sistem ribištva
Opis ukrepa
Republika Slovenija je v procesu institucionalne prilagoditve pravnega reda EU vzpostavila sistem za nadzorovanje plovil (VMS). Sredstva bodo
namenjena nakupu potrebne informacijske in druge opreme, vzdrževanju sistema, plačilu satelitskega prenosa podatkov ter izobraževanju
uslužbencev in informiranju sodelujočih pri tem projektu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

76.215,00

77.274,98

77.274,98

101,39

Neposredni učinki
C6704 - Dosledno izvajanje določil EU zakonodaje
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Cilj je dosledno izvajanje določil EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z zagotavljanjem nemotenega delovanja informacijskih sistemov s področja ribištva se zagotavlja izvajanje določil zakonodaje EU, kajti
informacijski sistem omogoča tako neposredno spremljanje ribiških plovil kot tudi elektronsko vodenje ladijskih dnevnikov ter ustrezno
obdelavo zbranih podatkov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje projekta je pomembno prispevalo k rezultatu, kajti z zagotavljanjem nemotenega delovanja informacijskih sistemov s področja ribištva
se zagotavlja izvajanje določil zakonodaje EU, kajti informacijski sistem omogoča tako neposredno spremljanje ribiških plovil kot tudi
elektronsko vodenje ladijskih dnevnikov ter ustrezno obdelavo zbranih podatkov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08129 Število plovil z nameščeno sledilno napravo

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.
št

2016

17,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

17,00

12,00

2017

17,00

19,00

2018

17,00

19,00

2019

17,00

19,00

2020

17,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08129 Število plovil z nameščeno sledilno napravo"
Nameščen sistem za satelitsko spremljanje ribiških plovil je imelo skupaj 19 plovil, od tega 18 ribiških plovil (vsa ribiška plovila, ki uporabljajo
ribolovni orodji zaporna plavarica in globinska vlečna mreža) in plovilo ribiške inšpekcije.

Opis kazalnikov
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ID

OPIS

I08129

Kazalec spremlja število plovil, ki imajo nameščeno sledilno napravo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZSRib

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

2330-17-0002 - Izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen izvajanju javne službe svetovanja v ribištvu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

50.750,00

36.640,08

36.640,08

72,19

Neposredni učinki
C7328 - Izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
Prispeva k rezultatu: C7125 - Podpiranje ribištva, akvakulture in predelave
Opis neposrednega učinka
Cilj izvajanja javne službe svetovanja v ribištvu je izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu na obalnem območju (na področju občin
Ankaran, Izola, Koper in Piran). Na področju javne službe se bodo financirale naslednje naloge: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim
in okoljevarstvenim področjem opravljanja ribiške dejavnosti, svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov nacionalne in skupne ribiške
politike EU, svetovanje in pomoč pri povezovanju ribičev ter vzpostavitvi in delovanju organizacij proizvajalcev v ribištvu, svetovanje na
področju ribiških in z ribištvom povezanih predpisov, predvsem v okviru skupne ribiške politike EU in različnih mednarodnih organizacij,
sodelovanje in zastopanje ribičev v mednarodnih organizacijah (MEDAC), povezovanje ribiškega sektorja z drugimi inštitucijami na področju
ribištva predvsem v smislu prenosa znanja in izkušenj znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij v prakso in druge naloge v ribištvu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek je bil dosežen, kajti v letu 2019 je delovala služba, namenjena svetovanju ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju.
Izvedle so se vse predvidene naloge.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvajanjem javne službe svetovanja v ribištvu se posredno podpira ribiče, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju, in sicer s svetovanjem v
zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja ribiške dejavnosti, svetovanjem in pomočjo pri uveljavljanju
ukrepov nacionalne in skupne ribiške politike EU ter svetovanjem in pomočjo pri njihovem povezovanju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09612 Število opravljenih ur svetovanja

IZH. LETO

število 2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2017

800,00

0,00

2018

1.500,00

1.143,00

2019

1.500,00

1.684,00

2020

1.500,00

2021

1.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09612 Število opravljenih ur svetovanja"
Opravljeno je bilo 1684 ur svetovanja ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov na morju. opravljene so bile naloge na naslednjih področjih:
Izvajanje ZUVRAS, priprava na finančno perspektivo 2021-2027, vzpostavitev sodelovanja med ribiči in Občino Izola pri nadaljevanju obnove
ribiškega pristanišča v Izoli, zagotovitev dodatnih sredstev za pomoč ribičem v povezavi s plačilom priveznin ter organizacija mednarodno
konferenco MEDAC-a v Ljubljani.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09612 Kazalnik spremlja število opravljenih ur svetovanja v ribištvu na obalnem območju (na področju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

Stran 142 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

2330-18-0012 - Javna služba v ribištvu 2018-2022
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen načrtovanju in spremljanju gospodarjenja z ribolovnimi viri na celinskih vodah in na morju. Cilj ukrepa je optimizirati
gospodarjenje z ribolovnimi viri. Izvajanje ukrepa se nadaljuje do leta 2022.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

448.555,05

445.217,99

445.217,99

99,25

Neposredni učinki
C7511 - C7509 - Sonaravno in trajnostno gospodarjenje z ribolovnimi viri v celinskih vodah in morju
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Opis cilja Cilj je sonaravno in trajnostno gospodarjenje z ribolovnimi viri v celinskih vodah in morju. Z izvajanjem ukrepa se bo cilj dosegel.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek je v celoti dosežen, kajti z doslednim načrtovanjem ter izvajanjem le-tega se zagotavlja optimalna izraba vodnih virov na
celinskih vodah v smislu trajnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z ustreznim gospodarjenjem z ribjimi populacijami v celinskih vodah se bo optimiziralo tudi njihovo upravljanje; z minimalnimi stroški se bo
lahko dosegel maksimalni učinek.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10019 Število izdanih soglasij in strokovnih mnenj

VIR ME

IZH.
LETO

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

320,00

2018 320,00

602,00

2019 320,00

624,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 320,00
2021 320,00
2022 320,00
I10035 Število potrjenih letnih programov izvajalcev ribiškega
upravljanja

število 2017

67,00

2018 67,00

67,00

2019 67,00

67,00

2020 67,00
2021 67,00
2022 67,00
I10037 Število novih in obnovljenih ribiškogojitvenih načrtov

število 2017

4,00

2018 67,00

7,00

2019 3,00

0,00

2020 3,00
2021 4,00
2022 5,00
I10038 Število opravljenih ur javne službe

število 2017

34.300,00

2018 34.300,00

34.052,00

2019 34.300,00

37.083,00

2020 34.300,00
2021 34.300,00
2022 34.300,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10019 Število izdanih soglasij in strokovnih mnenj"
Zavod za ribištvo Slovenije je pripravil in izdal soglasja, strokovna mnenja, smernice, projektne pogoje in druge akte na podlagi 19. in 45. člena
ZSRib. Mnenja in soglasja za različne posege v ribiške okoliše (462 mnenj), mnenja in presoje v zvezi z ribogojstvom in izvajanjem ribiškega
upravljanja (23 mnenj), strokovna mnenja v postopkih pridobivanja vodnih pravic ter drugih vplivov na ribje populacije (57 strokovnih mnenj),
mnenja za pripravo državnih, občinskih prostorskih načrtov in strateških planov (82 mnenj).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10035 Število potrjenih letnih programov izvajalcev
ribiškega upravljanja"
Zavod za ribištvo Slovenije je pregledal in potrdil letne programe in letna poročila za izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih ribiških
okoliših za vseh 67 ribiških okolišev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10037 Število novih in obnovljenih ribiškogojitvenih
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načrtov"
V letu 2019 ni bilo novih ali obnovljenih ribiškogojitvenih načrtov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10038 Število opravljenih ur javne službe"
V letu 2019 je bilo opravljeno skupaj 37.083 ur javne službe v ribištvu, od tega s področja sladkovodnega ribištva 22.123 ur, področja morskega
ribištva 10.191, za obe področji - upravno administrativne naloge javne službe skupaj 3.600 ur in drugo 1.169 ur.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10019

Zavod za ribištvo izdaja strokovna mnenja in soglasja skladno z zakonodajo s področja morskega in sladkovodnega ribištva.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZSRib

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

2330-18-0013 - Varstvo naravnih virov v ribištvu 2018-2022
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen vodenju in izvajanju nacionalne in skupne ribiške politike EU (npr. za izdelavo različnih študij s področja sladkovodnih in
morskih bioloških virov, izdelavi dokumentacije, ki je skladno z zakonodajo potrebna za potrditev posameznih načrtov na področju morskega in
sladkovodnega ribištva, prav tako pa tudi za izvajanje drugih nalog s področja ribištva, skladno z vsakokratno odločitvijo Vlade Republike
Slovenije, kot to določata 35. člen Zakona o morskem ribištvu in 49. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

23.250,00

24.000,00

24.000,00

103,22

Neposredni učinki
C7470 - Optimalno izvajanje nacionalne in skupne ribiške politike EU
Prispeva k rezultatu: C7123 - Podpora izvajanju skupne ribiške in pomorske politike
Opis neposrednega učinka
Z optimalnim izvajanjem nacionalne in skupne ribiške politike prispevamo k zagotavljanju trajnosti, tako v pogledu ohranjanja bioloških virov,
kot v pogledu zagotavljanja delovnih mest, ribiškega sektorja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S plačilom donacij imajo predstavniki slovenskega ribiškega sektorja možnost sodelovati v treh mednarodnih svetovalnih svetih, in sicer v
Svetovalnem svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnem svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnem svetu za trge (MAC). To je
pomembno še posebej z vidika izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz skupne ribiške politike na podlagi Uredbe 1380/2013/EU. Poleg tega vsi trije
Svetovalni sveti tistim državam članicam EU, ki podpirajo njihovo delo, v vednost posredujejo svoja mnenja in ocene, prav tako pa lahko
predstavniki teh držav na njihovih sestankih sodelujejo kot opazovalci. V okviru projekta AdriaMed, v katerem sodelujejo vse obalne države
Jadranskega morja, Republika Slovenija prispeva in pridobiva podatke, povezane z ribolovnimi viri v Jadranskem morju. Ker se dela po enotni
metodologiji so podatki primerljivi in s tem uporabni na nivoju celotnega Jadranskega morja. Predmetni podatki pa se uporabljajo predvsem za
upravljavske odločitve tako na nivoju EU kot tudi na nivoju Jadranskega morja in morja, ki pripada Republiki Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z aktivnim sodelovanjem v okviru mednarodnih svetovalnih svetov s strani ribiškega sektorja je možen posreden vpliv na kreiranje in izvajanje
skupne ribiške politike predvsem z vidika izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe 1380/2013/EU. S sodelovanjem pri regionalnem projektu
AdriaMed pa Republika Slovenija daje in pridobiva ustrezne podatke, na katerih temelji ribiška politika na tem območju. S tem sodelovanjem se
tako aktivno podpira skupna ribiška politika ter usmerja v smer, ki je sprejemljiva tudi za majhne ribiške sektorje, kot je slovenski.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09949 Donacije mednarodnim organizacijam

I09950 Število drugih aktivnosti

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2017

število 2017

0,00

0,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

3,00

3,00

2019

3,00

3,00

2020

3,00

2021

3,00

2022

3,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00
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2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09949 Donacije mednarodnim organizacijam"
V letu 2019 so bile izplačane tri donacije mednarodnim svetovalnim svetom, in sicer Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu
svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) ter Svetovalnemu svetu za trge (MAC).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09950 Število drugih aktivnosti"
Izplačana je bila ena donacija, in sicer mednarodnemu regionalnemu projektu FAO - AdriaMed.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09949

Merska enota je število mednarodnih organizacij, ki jim bodo nakazane donacije. Gre za mednarodne organizacije s področja Mediterana, preko katerih
lahko Republika Slovenija vpliva na sprejem zanjo ugodnih mednarodnih aktov.

I09950 Kazalnik meri ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k doseganju cilja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZSRib

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110604 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu

2311-11-0051 - Odškodnine za nenamerno prisotnost GSO
Opis ukrepa
Je namenska proračunska postavka, na kateri se izkazujejo vplačani prispevki, ki ga plača pridelovalec gensko spremenjenih rastlin. S postavke
se izplačujejo škode nastale zaradi nenamerne prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih kmetijskih rastlinah in
pridelkih skladno z Zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C0536 - Izplačilo odškodnin zaradi posledic nenamerne prisotnosti GSO
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Odškodnine za odstranitev živali ali uničenje rastlin in nenamerne prisotnosti GSO.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 ni bilo primera, ko bi bilo potrebno izplačati odškodnine zaradi nenamerne prisotnosti GSO.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 ni bilo primera, ko bi bilo potrebno izplačati odškodnine zaradi nenamerne prisotnosti GSO.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I001089 % izplačanih upravičenih odškodnin

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2012

100,00

0,00

2013

100,00

0,00

2014

100,00

0,00

2016

100,00

0,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00

2020

100,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001089 % izplačanih upravičenih odškodnin"
V letu 2019 ni bilo primera, ko bi bilo potrebno izplačati odškodnine zaradi nenamerne prisotnosti GSO.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I001089

-

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSGSROKR

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230202 - Odprava posledic naravnih nesreč

2311-11-S031 - Naravne nesreče v kmetijstvu-pritožbe
Opis skupine projektov
Sredstva na skupini projektov bodo namenjena za izplačilo stroškov v povezavi z naravnimi nesre čami v kmetijstvu. V ta namen Vlada RS
sprejmea Program odprave posledic škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

101.250,00

47.450,30

47.450,30

46,86

Neposredni učinki
C5838 - Reševanje pritožb-naravne nesreče kmetijstvo
Prispeva k rezultatu: C7261 - Zagotavljanje dohodkovnih podpor v kmetijstvu
Opis neposrednega učinka
Izplačilo sredstev upravičencem, katerim v rednem postopku odobritve sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ni bilo mogoče izplačati
sredstev oz. do njih, na podlagi odločb prvo stopenjskega organa, niso bili upravičeni.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izplačane so bile pozitivno rešene pritožbe po programih odprave posledic škode v kmetijstvu, ki jih v primeru naravne nesreče skladno z
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, izvaja ministrstvo. Ker pa se izplačilo pritožb običajno izvede izven roka, ki je določen v programu,
sredstva zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Za upravičence pozitivno rešene in izplačane pritožbe pomenijo dohodkovne podpore, ki prispevajo k ohranjanju dohodkovnega položaja
kmetijstva

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06003

Število nerešenih pritožb

I07840

Število rešenih pritožb

VIR ME IZH. LETO
št.

št

2009

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

1.386,00

2010

943,00

10,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

59,00

2,00

2013

2,00

0,00

2014

10,00

74,00

2015

45,00

20,00

2016

10,00

0,00

2017

5,00

8,00

2018

1,00

150,00

2019

1,00

6,00

2020

1,00

2014

10,00

45,00

2015

10,00

54,00

2016

10,00

3,00

2017

10,00

2,00

2018

1,00

3,00

2019

1,00

98,00
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1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06003 Število nerešenih pritožb"
V letu 2019 je od 104 zadev ostalo 6 zadev, ki so v postopku reševanja za izdajo odločbe izplačil dedičem po umrlih upravičencih po programih
odprave posledic škode v kmetijstvu, ki jih v primeru naravne nesreče skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, izvaja
ministrstvo. Ostalim 98 dedičem po umrlih upravičencih, so bile izdane pozitivno rešene odločbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07840 Število rešenih pritožb"
V letu 2019 je bilo od zneska 47.450,30 evra, 98 pozitivno rešenih odločb izplačil dedičem po umrlih upravičencih po programih odprave posledic
škode v kmetijstvu, ki jih v primeru naravne nesreče skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, izvaja ministrstvo. Ker pa se
izplačilo izvede izven roka, ki je določen v programu, sredstva zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu.

Obrazložitev projektov
2330-14-0003 - Odprava posledic škode v kmetijstvu - pritožbe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotoviti sredstva za izplačilo obveznosti po Programu odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2012 in
Programu odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05-UPB,
90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14) v 38. členu določa, da se sredstva za izvajanje programa odprave posledic škode v kmetijstvu v
proračunskem letu, v katerem se za odpravo škode v kmetijstvu ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno s 34. členom tega zakona,
zagotovijo v okviru finančnih načrtov ministrstva pristojnega za kmetijstvo. Cilj projekta je dodelitev in izplačilo sredstev oškodovancem, ki jim
niso bila izplačana sredstva v letu izvajanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izplačane so bile pozitivno rešene odločbe izplačil dedičem po umrlih upravičencih po programih odprave posledic škode v kmetijstvu, ki jih v
primeru naravne nesreče skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, izvaja ministrstvo. Ker pa se izplačilo izvede izven roka, ki je
določen v programu, sredstva zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu.
V letu 2019 je bilo od zneska 47.450,30 evra, izplačanim 98 dedičem po umrlih upravičencih, ter 6 zadev ki so v postopku reševanja.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Na dan 31.12.2019 je na podračunu Proračunskega sklada za gozdove stanje sredstev v višini 13.917.388 EUR, sredstva se prenesejo v leto 2020.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Na dan 31.12.2019 znaša dolgoročna naložba v delež družbe SiDG d.o.o. 43.823.197 EUR. Premoženje preneseno v last drugim pravnim osebam
javnega prava - Kmetijsko gozdarski zbornici, na dan 31.12.2019 znaša 14.019.856 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v skladu z načrti nabav za leto 2019 povečala v vrednosti 15.280.300 EUR iz
naslova aktiviranja zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije, ter zmanjšala za 6.714.637 EUR zaradi izločitve zemljišč
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Vrednost zgradb se je povečala za 183.841 EUR iz naslova aktiviranja objektov (gozdne ceste), vrednost nepremičnin v gradnji pa zmanjšala za
enak znesek, zaradi prenosa nepremičnin iz priprave. Zaradi izločitev objektov se je vrednost zgradb zmanjšala za 32.068 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom v pristojnosti ministrstva so se v letu 2019 zmanjšala 1.379.795 EUR.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN – so terjatve v višini 961 EUR in sicer do URSVHVVR iz naslova objav v Uradnem listu 780 EUR in
terjatve za zunanjega eksperta 181 EUR.
- druge kratkoročne terjatve v višini 26.883 EUR in sicer terjatve do ZZZS obdobje 11-12/2019 v višini 23.716 EUR in terjatve do ZPIZ 10-12/2019
v višini 2.864 EUR za akontacije za službeno potovanje v višini 303 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Kratkoročne obveznosti predstavljajo:
-Kratkoročne obveznosti v višini 845.673 EUR in sicer 842.468 EUR do zaposlenih iz naslova plač za 12/2019 ter 3.205 EUR za obveznosti iz
naslova potnih stroškov za službena potovanja. Obveznosti so bile, v skladu z datumi zapadlosti navedenimi na odredbah za izplačilo,
poravnane v letu 2020.
-Kratkoročne obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev v višini 215.036 EUR in sicer 105.803 EUR obveznosti do domačih in tujih
dobaviteljev, ki so prispele v DJR do 21.1.2020 in 109.233 EUR obveznosti do dobaviteljev, knjiga PU 233090 Proračunski sklad za gozdove.
Obveznosti so bile,v skladu z datumi zapadlosti navedenimi na odredbah za izplačilo, poravnane v letu 2020.
-Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 402.531 EUR (obveznosti za dajatve 12/2019 v višini 137.069 EUR, za plačilo DDV
(12/2019) v višini 263.567 EUR, obveznosti iz podjemnih pogodb v višini 1.421 EUR , obveznosti iz naslova plačila obvezne prakse 392 EUR
in obveznost za RTV prispevek 82 EUR). Obveznosti so bile poravnane v letu 2020.
-Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v skupini višini 2.147.544 EUR , od tega 2.077.553 EUR obveznosti za katere so odredbe za
izplačilo prispele v DJR do 21.1.2020 , 68.922 EUR obveznosti do EKN za PU 233090 Proračunskega sklada za gozdove in 1.000 EUR za
obveznosti do Ministrstva za zunanje zadeve. Obveznosti so bile v skladu z datumi izplačil poravnane v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: -Sektorja za kmetijske trge Direktorata za kmetijstvo in Službe za javna naročila
v Sekretariatu Pregled izpolnjevanja priporočil iz naslova revizijskega pregleda: Javna naročila pri izbranih ukrepih skupne
kmetijske politike v pristojnosti ožjega ministrstva (ukrepi na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016) –
končno poročilo: 12. 08. 2019 Cilj pregleda izvajanja priporočil je preveriti, na kakšen način in v kolikšni meri so bila
priporočila iz končnega revizijskega poročila NRS izpolnjena. Namen je dati zagotovilo, da so ukrepi, ki so jih uvedli v
revidirani enoti, ustrezni za uresničitev priporočil. Na podlagi pregleda izvajanja ukrepov s strani revidiranih enot je bilo
ugotovljeno, da so bile na podlagi priporočil uvedene izboljšave tako v Direktoratu za kmetijstvo pri ukrepih skupne kmetijske
politike na področju čebelarstva za obdobje 2017-2019 kot v Službi za javna naročila na področju javnega naročanja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Iz povzetka rezultatov analize odgovorov za posamezna področja
samoocenitvenih vprašalnikov in ugotovitev pregledov notranjih in zunanjih revizijskih organov izhaja, da: i. je primerno
kontrolno okolje vzpostavljeno na celotnem delu poslovanja - povezano s prvim vprašanjem izjave; ii. so cilji realni in merljivi
in da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na celotnem delu poslovanja - povezano z 2.1 vprašanjem izjave; iii.
so tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena na pretežnem delu poslovanja - povezano z 2.2
vprašanjem izjave; iv. so kontrolne dejavnosti za obvladovanje tveganj vzpostavljene na pretežnem delu poslovanja povezano s tretjim vprašanjem izjave; v. je uveden ustrezen sistem komuniciranja in informiranja na pretežnem delu
poslovanja - povezano s četrtim vprašanjem izjave; vi. je na celotnem delu poslovanja uveden ustrezen sistem nadziranja, ki
vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo - povezano s petim vprašanjem izjave.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Revizijske ugotovitve, zahteve za ukrepanje in priporočila je Računsko sodišče RS v letu 2019 predstavilo v
poročilih: - Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (revizijsko poročilo), - Zbirna bilanca
stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018 (revizijsko poročilo), - Učinkovitost spremljanja uspešnosti
projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja za obdobje 1.1.2017-30.6.2018 (revizijsko poročilo) Urad RS za
nadzor proračuna in drugi revizijski organi so opravili preglede oz. izdali naslednja poročila oz. zapisnike: - Zapisnik o
inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega
proračuna pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. 06102-10/2019/3 z dne
27.3.2019), - Poročilo o reviziji letnega obračuna izdatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
za Evropski kmetijski jamstveni sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v finančnem letu, ki se je končalo 15.
oktobra 2018 (izdano februarja 2019), ki se v delu nanaša tudi na ožji MKGP, - Evropska komisija (GD AGRI H.2, H.3 in
H.4) je med 11. in 15. junijem 2018 izvedla revizijski pregled skladnosti na podlagi člena 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (UMB/2018/001/SI), ki se nanaša na AKTRP in ožji MKGP, - Evropska komisija (GD
AGRI H.3) je med 20. 8. 2018 in 24. 8. 2018 izvedla revizijo upravljanja in kontrole shem pomoči na površino za EKJS in
EKSRP od leta zahtevka 2016 dalje (št. revizije AA/2018/011/SI), ki se nanaša na AKTRP in ožji MKGP.

V/Na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
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naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Izvedena so bila interna izobraževanja z delovnih področij ministrstva z namenom hitrejšega usposabljanja zaposlenih.
Zaposleni so se dodatno izobraževali tudi na Upravni akademiji, Ministrstva za javno upravo in drugih izvajalcih
izobraževanja.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Zapolniti je potrebno še nekatere kadrovske vrzeli in tudi v prihodnje zagotavljati dodatno usposabljanje in aktivnosti internega
prenosa znanja.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
dr.Aleksandra Pivec

Datum podpisa predstojnika:
25.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2331 - Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
ARSKTRP je bila ustanovljena leta 1999 kot organ v sestavi MKGP. ARSKTRP je bila ustanovljena po evropskem zgledu z namenom izvajanja
programov reforme kmetijske politike. ARSKTRP od leta 2000 izvaja ukrepe nacionalne kmetijske politike, od maja 2004 pa okoli 100 ukrepov SKP.
ARSKTRP je akreditacijo za izvajanje teh ukrepov in izplačevanje sredstev iz sklada EKUJS pridobila 19.10.2004 in je tako polno akreditirana za
izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih
sredstev na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in razvoja podeželja.
ARSKTRP izvaja ukrepe neposrednih plačil, ukrepe PRP, ukrepe kmetijskih trgov. ARSKTRP temeljito preverja administrativno in vsebinsko
ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol, na osnovi katerih obračuna plačila oz. določa zneske za izplačilo v
skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za pravilno in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem
poroča vladnim in evropskim institucijam. Pravne podlage za delo ARSKTRP so zakoni, vladne uredbe in izvedbeni podzakonski predpisi
(uredbe in pravilniki), ki jih izda minister, ter navodila za delo in priročniki, ki jih za interne potrebe izda predstojnik ARSKTRP. Poleg tega
ARSKTRP deluje na podlagi zakonodaje in uredb EU ter mednarodnih sporazumov. ARSKTRP je v upravnih postopkih prvostopenjski organ pri
uveljavljanju podpor ali drugih pravic iz naslova ukrepov SKP. ARSKTRP obravnava vloge strank in odloča o njihovi upravičenosti do finančnih
podpor, ki jih predvidevajo ukrepi kmetijske politike.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Agencija je zadolžena za pravočasno in pravilno izvedbo plačil evropskih in nacionalnih sredstev kmetom in drugim upravičencem. Temeljno
poslanstvo agencije je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike. To pomeni podporo ohranjanju in razvoju
podeželja v Sloveniji ter krepitvi kmetijskih trgov. Delo agencije je tako usmerjeno k vsem, ki so posredno ali neposredno povezani s kmetijstvom
in podeželjem. Agencija preverja administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol, na
osnovi katerih obračuna plačila oziroma določa znesek za izplačilo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za pravilno in
pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam. Agencija s pripravo in
izvajanjem dolgoročnega načrta razvoja sistemske podpore kmetijstvu ter razvoja organizacije postaja osrednji povezovalni element med
institucijami EU, Slovenije in upravičenci do sredstev. Poleg nalog povezovanja in izplačevanja sredstev je izvajala informiranje, izobraževanje,
svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam ter podjetjem v živilsko predelovalni industriji.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 smo iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim izplačali iz integralnih sredstev (PP664810) 6.294.144 EUR, kar je za 6,36 % več kot
v predhodnem letu:
• Konto 4000 – Plače in dodatki, ki predstavlja 87,75% realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4001 – Regres za letni dopust, ki predstavlja 3,14 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4002 – Povračila in nadomestila, ki predstavlja 7,87 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost, ki predstavlja 0,78 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo, ki predstavlja 0,15 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4009 – Drugi izdatki zaposlenim , ki predstavlja 0,31 % realizacije na nivoju podskupine

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 smo iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim izplačali iz integralnih sredstev (PP664810) 6.294.144 EUR, kar je za 6,36 % več kot
v predhodnem letu:
• Konto 4000 – Plače in dodatki, ki predstavlja 87,75% realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4001 – Regres za letni dopust, ki predstavlja 3,14 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4002 – Povračila in nadomestila, ki predstavlja 7,87 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost, ki predstavlja 0,78 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo, ki predstavlja 0,15 % realizacije na nivoju podskupine
• Konto 4009 – Drugi izdatki zaposlenim , ki predstavlja 0,31 % realizacije na nivoju podskupine
Iz namenske postavke (PP140099) TMIS Makedonija izdatkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim je bilo 10.852 EUR in sicer za plačilo
delovne uspešnosti.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2019 iz integralne postavke porabljenih 1.271.489 EUR, kar je za 16,11 % več kot v predhodnem letu.
Največ sredstev je bilo izplačanih za:
- posebne materiale in storitve, kar predstavlja 62,90 % sredstev podskupine,
- za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, kar prestavlja 14,19 % sredstev podskupine
- za pisarniški in splošni material in storitve, kar predstavlja 5,45% sredstev podskupine
- za poslovne najemnine in zakupnine, kar predstavlja 5,37 % sredstev podskupine,
- preostala sredstva so bila izplačana za izdatke za službena potovanja (5,11% sredstev podskupine), prevozne stroške in storitve (3,80%
sredstev podskupine), druge operativne odhodke (2,97 % sredstev podskupine), in za tekoče vzdrževanje (0,19 % sredstev podskupine).
Iz namenske postavke PP 180125 TMIS Makedonija je bilo v letu 2019 izplačanih 10.766,24 EUR. Sredstva so bila izplačana za izdatke za službena
potovanja, druge operativne odhodke, pisarniški in splošni material.
V letu 2019 iz namenske postavke PP 180125 za potrebe izvajanja projekta TMIS Makedonija v letu 2019 je bilo izdatkov v višini 5.092 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bilo iz integralnih postavke za izdatke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev porabljenih 1.863.130 EUR, kar je za 7,76 % več kot v
letu 2018. Največji delež sredstev je bil namenjen nadgradnjam in vzdreževanju informacijskih sistemov in sicer 96,76%. Ostala sredstva so bila
izplačana za nakup prevozni sredstev (1,64 % sredstev podskupine) in za nakup opreme (1,60 % sredstev podskupine).
Iz namenske postavke PP 908200 Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja smo v letu 2019 za nakup prevoznih
sredstev plačali 15.420 EUR.
V letu 2019 iz namenske postavke PP 180125 za potrebe izvajanja projekta TMIS Makedonija v letu 2019 je bilo izdatkov v višini 5.092 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Leta 2019 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Sprejeti proračun za integralne postavke je znašal 10.628.573
EUR, medtem ko je bilo iz proračuna izplačanih 10.413.389 EUR. Proste pravice porabe so bile prerazporejena v Rezervo RS, z namenom, da lahko
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Vlada RS zaključi proračun 2019 v okviru zavezanih limitov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Zakon o javni financah v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Agencija je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla neporabljena namenska
sredstva v višini:
- 10.167 EUR Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja
- 12.438 EUR Prevoznih sredstev – sredstva odškodnin

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 agencija ni imela novih obveznosti v finančnem načrtu v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Izdanih in unovčenih poroštev v letu 2019 ni bilo.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
/
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110101 - Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane

Poročilo o doseženih ciljih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110101 - Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, potrebnih za njeno
nemoteno in učinkovito delovanje. Izdatki podprograma so namenjeni kritju plač, materialnih stroškov, investicij in investicijskega vzdrževanja.

2331-15-S001 - TMIS Makedonija
Opis skupine projektov
2331-15-S001

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

18.230,00

9.267,30

9.267,30

50,83

Neposredni učinki
C6713 - Zagotavljanje ustrezne pomoči IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura
podeželja
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj projekta je pomoč agenciji IPARD pri pripravah na uvedbo ukrepa 301 "Investicije v infrastrukturo na podeželje" v okviru izvajanja programa
IPARD v Republiki Makedoniji Zadnji znesek izplačila iz naslova stroškov projekta smo prejeli avgusta 2018, vendar vseh aktivnosti še nismo
uspeli zaključiti. V letu 2019 bomo tako pripravili pregled aktivnosti na projektu (vsak strokovnjak, ki je bil udeležen v projektu, za svoje
aktivnosti in misije), evaluacijo projekta skupaj z Nacionalno kontaktno točko Ministrstva za zunanje zadeve, preučitev ocene projekta, ki je v
pripravi pri Delegaciji EU v Skopju, ter zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov projekta.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj projekta je pomoč agenciji IPARD pri pripravah na uvedbo ukrepa 301" Investicije v infrastrukturo na podeželje" v okviru izvajanja programa
IPARD v Republiki Makedoniji. Cilji projekta so usklajeni s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in čim hitreje
vključevanje držav zahodnega Balkana v EU. Pomoč Republike Slovenije s prenosom njenih izkušenj in znanja iz predpristopnega obdobja na
uprave držav zahodnega Balkana v okviru IPA za krepitev plačilne agencije za področje kmetijstva, je eden ključnih vzvodov za hitrejšo
prilagoditev in prevzem EU zakonodaje za izvajanje SKP. Projekt je zaključen. Povračilo makedonskega deleža sofinanciranja v višini ca. 10.000
EUR je bilo izvedeno.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na podlagi pridobljenega znanja pri izvajanju ukrepov programa razvoja podeželja nudi učinkovito podporo IPARD Agenciji v Republiki
Makedoniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08138 Število misij ekspertov v Makedoniji

I08139 Število Mission Certificate

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2015

število 2015

25,00

25,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2015

25,00

2016

25,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2015

25,00

2016

25,00

0,00

Stran 156 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08138 Število misij ekspertov v Makedoniji"
V letu 2019 ni bilo nobenih misij ekspertov v Makedoniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08139 Število Mission Certificate"
V letu 2019 ni bilo izdanih nobenih Mission Certificatov.

Obrazložitev projektov
2331-15-0001 - TMIS Makedonija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je pomoč agenciji IPARD pri pripravah na uvedbo ukrepa 301 ?Investicije v infrastrukturo na podeželju? v okviru izvajanja programa
IPARD v Republiki Makedoniji. Tehnična pomoč v sklopu TMIS projekta je usmerjena v krepitev institucionalne in upravne zmogljivosti
agencije IPARD in bo prispevala k učinkovitemu upravljanju in izvajanju programa IPARD ter k pripravi države na uspešno upravljanje sredstev
po pristopu k Evropski uniji. Cilji projekta so usklajeni s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in čim hitrejše
vključevanje držav zahodnega Balkana v EU. Pomoč Republike Slovenije s prenosom njenih izkušenj in znanja iz predpristopnega obdobja na
uprave držav zahodnega Balkana v okviru IPA za krepitev plačilne agencije za področje kmetijstvo, je eden ključnih vzvodov za hitrejšo
prilagoditev in prevzem EU zakonodaje za izvajanje SKP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil uspešno zaključen.

2331-16-S001 - TMIS 2016 - 2017
Opis skupine projektov
2331-16-S001

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

22.100,00

19.109,54

19.109,54

86,46

Neposredni učinki
C6841 - Prispevanje k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti izvajanja instrumenta predpristopne pomoči
EU v Republiki Makedoniji
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Priprava makedonske plačilne agencije na učinkovito in uspešno izvajanje IPARD ukrepov, kot jih za programsko obdobje 2014-20 predvideva
IPARD II program. AKTRP v letu 2019 s strani vodilnega partnerja Nizozemske pričakuje povračilo preostalega zneska, s katerim bo potrebno
poplačati že nastale obveznosti ter preknjižiti del plač.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Aktivnosti v okviru projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Nadaljnja krepitev AFSARD in priprava agencije za programsko
obdobje 2014-2020" (oznaka MK11/IPAAG/01/15 oz. stara oznaka MK11/IB/AG/01) v Republiki Makedoniji potekajo skladno z načrti. Projekt se
je uradno začel 15. decembra 2015, uvodni sestanek je bil izveden 15. februarja 2016, istega meseca pa so začele potekati tudi prve misije v
Makedoniji. V letu 2016 je bilo izvedenih 23 misij, v letu 2017 pa 20 misij. V misijah so sodelovali nizozemski, estonski in slovenski strokovnjaki. V
okviru projekta so bili izvedeni tudi štirje sestanki Usmerjevalnega odbora, na katerih so bila obravnavana četrtletna poročila in stanje na
projektu. Rezultati projekta so opredeljeni kot "Povečanje administrativne zmožnosti AFSARD", "Ponovna akreditacija že obstoječih IPARD
ukrepov" in "Akreditacija novih IPARD ukrepov", njihovo doseganje pa je potekalo skladno s pričakovanji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Agencija na podlagi pridobljenega znanja pri izvajanju ukrepov programa razvoja podeželja in v luči dobrega preteklega sodelovanja z
Makedonijo nudi učinkovito podporo njenim institucijam.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08506 Število misij ekspertov v Makedoniji

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2016

6,00

LETO PLANIRANA VRED.
2015

DOSEŽENA VRED. ZR

6,00

Stran 157 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2016

30,00

23,00

2017

24,00

20,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08506 Število misij ekspertov v Makedoniji"
V letu 2019 ni bilo izvedenih nobenih misij ekspertov v Makedoniji.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08506

S kazalnikom se meri skupno število misij ekspertov v Republiki Makedoniji v posameznem letu.

Obrazložitev projektov
2331-16-0001 - TMIS 2016-2017
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je prispevati k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti izvajanja instrumenta predpristopne pomoči EU Instrument for Pre-accession
Assistance for Rural Development (IPARD) v Republiki Makedoniji. Tehnična pomoč v sklopu TMIS projekta je usmerjena v krepitev
institucionalne in upravne zmogljivosti agencije IPARD in bo prispevala k učinkovitemu upravljanju in izvajanju programa IPARD ter k pripravi
države na uspešno upravljanje sredstev po pristopu k Evropski uniji. TMIS projekt je osredotočen na aktivnosti z naslednjimi rezultati: Povečanje upravne zmožnosti IPARD Agencije (AFSARD) (revizija stanja, oblikovanje in izvedba priporočil), - Izvedba ponovnega
akreditacijskega procesa za obstoječe IPARD ukrepe (101, 103 in 501) v luči IPARD II programa za obdobje 2014-20, - Izvedba akreditacijskega
procesa za nove IPARD ukrepe (svetovalna služba, LEADER pristop, kmetijsko-okoljski ukrepi, infrastruktura na podeželju), Vse našteto ima za
cilj pripravo makedonske plačilne agencije na učinkovito in uspešno izvajanje IPARD ukrepov, kot jih za programsko obdobje 2014-20
predvideva IPARD II program. Cilji projekta so usklajeni s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in čim hitrejše
vključevanje držav zahodnega Balkana v EU. Pomoč Republike Slovenije s prenosom njenih izkušenj in znanja iz predpristopnega obdobja na
uprave držav zahodnega Balkana v okviru IPA za krepitev plačilne agencije za področje kmetijstva, je eden ključnih vzvodov za hitrejšo
prilagoditev in prevzem EU zakonodaje za izvajanje SKP. Po drugi strani ni sporen interes Republike Slovenije, da v državi upravičenki še nadalje
uveljavlja in utrjuje svoje znanje ter ugled, kar je začela že s kratkim TMIS projektom MK 10/1B/AG/02/TWL leta 2014 in 2015 . To ne pomni le
priložnosti za promocijo slovenskega javnega sektorja, pač pa odpira tudi poslovne možnosti za slovensko gospodarstvo, zlasti s področja
informatike in druge visoke tehnologije
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil uspešno zaključen. V letu 2019 smo prejeli še zadnji priliv.

2331-16-S003 - TAIEX - tehnična pomoč EU
Opis skupine projektov
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči pri prilagajanju
nacionalne zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju. Gre za instrument, ki je vezan na povpraševanje držav prejemnic in je narejen po meri
prosilcev. Prejemnice pomoči TAIEX so države, ki so upravičene do pomoči v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in Evropskega
sosedskega instrumenta (ENI). Pomoč TAIEX se izvaja v različnih oblikah: študijski obiski v državah članicah EU (pri čemer lahko institucija
gostiteljica prejme priliv sredstev zaradi administrativnih stroškov, ki jih ima v zvezi z izvedbo in organizacijo obiska), misije strokovnjakov držav
članic EU v državi prejemnici pomoči ter organizacija delavnic za več prejemnic pomoči v eni izmed držav prejemnic pomoči ali državi članici EU.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.000,00

1.926,00

1.926,00

96,30

Neposredni učinki
C7018 - Učinkovita podpora pri prilagajanju nacionalne zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj projekta je državi prejemnici zagotoviti strokovno pomoč pri prilagajanju njene nacionalne zakonodaje zakonodaji EU ter prenesti izkušnje o
izgradnji potrebnih institucij in dobrih delovnih praksah.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Namenska sredstva so bila sprejeta s strani Evropske komisije. Namenjena so za plačilo stroškov organizacije in izvedbe študijskih obiskov tujih
strokovnjakov v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Stran 158 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

TAIEX nudi podporo državam prejemnicam pomoči pri prilagajanju nacionalne zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju. Gre za
instrument, ki je vezan na povpraševanje držav prejemnic in je narejen po meri prosilcev. Slovenija kot polnopravna članica Evropske unije je
zavezana, da prispeva svoj delež v procesu širitve EU, s prenosom znanj in njenih izkušenj pred in po – pristopnega obdobja na uprave držav,
katerih cilj je članstvo v EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08813 Izvedeni študijski obiski v okviru projekta Taiex

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2015

1,00

2015 1,00
2016 1,00

0,00

2017 1,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08813 Izvedeni študijski obiski v okviru projekta Taiex"
V letu 2019 nismo imeli nobenega obiska, ki bi bil izveden preko TAIEX-a. Študijski obiski se na ta način izvedejo v primeru zaprosila države
prejemnice pomoči. Lansko leto nismo dobili nobene prošnje oz. pobude za izvedbo obiska prek TAIEX-a.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08813 S kazalnikom se meri število izvedenih študijskih obiskov tujih delegacij v okviru projekta Taiex na agenciji, v posameznem letu.

Obrazložitev projektov
2331-16-0002 - TAIEX - tehnična pomoč EU
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči pri prilagajanju
nacionalne zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju. Gre za instrument, ki je vezan na povpraševanje držav prejemnic in je narejen po meri
prosilcev. Prejemnice pomoči TAIEX so države, ki so upravičene do pomoči v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in Evropskega
sosedskega instrumenta (ENI). Pomoč TAIEX se izvaja v različnih oblikah: študijski obiski v državah članicah EU (pri čemer lahko institucija
gostiteljica prejme priliv sredstev zaradi administrativnih stroškov, ki jih ima v zvezi z izvedbo in organizacijo obiska), misije strokovnjakov držav
članic EU v državi prejemnici pomoči ter organizacija delavnic za več prejemnic pomoči v eni izmed držav prejemnic pomoči ali državi članici EU.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 nismo imeli nobenega obiska, ki bi bil izveden preko TAIEX-a. Študijski obiski se na ta način izvedejo v primeru zaprosila države
prejemnice pomoči. Lansko leto nismo dobili nobene prošnje oz. pobude za izvedbo obiska prek TAIEX-a.

2331-17-0002 - Izvajanje upravnih nalog 2017-2020
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen kritju materialnih stroškov in plač zaposlenim na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju agencija).
Obsega aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo agencije, potrebnih za njeno nemoteno in učinkovito delovanje. Velik delež
materialnih stroškov je namenjen za izvajanje kontrole na kraju samem. Obveznost izvajanja kontrol na kraju samem pred izplačili sredstev
ukrepov kmetijske politike izhaja iz evropske zakonodaje, v prvi vrsti iz Uredbe Sveta (ES) 1306/2013 o financiranju skupne kmetijske politike, ki v
58. členu določa, da mora država članica v postopkih dodeljevanja pomoči iz naslova ukrepov kmetijske politike vzpostaviti učinkovite sistema
upravljanja in kontrole, da se zagotovi skladnost s pravom, ki ureja sheme podpore in s tem zmanjša tveganje finančne škode, povzročene EU. V
skladu z 62. členom navedene uredbe zato Komisija sprejme izvedbene akte s katerimi določi natančna izvedbena pravila o upravnih pregledih in
pregledih na kraju samem, ki jih morajo države članice izvajati v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, zavez in meril za upravičenost, Komisija pa
hkrati določi tudi pravila o minimalni stopnji pregledov na kraju samem za posamezen ukrep kmetijske politike. Neposredne obveznosti ter obseg
izvajanja kontrol na kraju samem

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

8.792.499,00

8.549.779,00

8.549.779,00

97,23

Neposredni učinki
C7173 - Učinkovita administrativna podpora na agenciji
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj zajema aktivnosti, potrebne za nemoteno izvajanje dela agencije in se osredotoča na redno izplačevanje plač zaposlenih ter zagotavljanje

Stran 159 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

materialnih pogojev za delo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 smo dosegli nemoteno delovanje organa z:
- zagotavljanjem ustrezne količine pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev
- zagotavljanjem dobave energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij,
- omogočanjem pogojev za opravljanje kontrol na kraju samem (dobava goriva, servisiranje vozil, plačila ostalih izdatkov za službena potovanja),
- rednim plačevanjem operativnih odhodkov (sodni stroški, stroški konferenc, seminarjev ...)
- s kritjem plač zaposlenih v organu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Za učinkovito in nemoteno izvajanje skupne kmetijske politike je nujno potrebno zagotavljanje ustreznih pogojev dela, kar je povezano z
nastankom materialnih stroškov in stroškov plač. S kritjem navedenih stroškov smo v letu 2019 dosegli učinkovito in nemoteno poslovanje
organa in s tem prispevali k doseganju skupnega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

I09224 Vrednost porabljenega pisarniškega materiala

I09228 Št. ur izobraževanj na zaposlenega

EUR 2015

ura

I09229 Št. ur bolniške odsotnosti na zaposlenega

ura

2015

2015

10.482,00

10,00

132,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

10.400,00

11.121,90

2018

10.200,00

12.888,82

2019

10.200,00

12.844,00

2020

10.000,00

2017

10,00

5,00

2018

10,00

13,50

2019

10,00

13,50

2020

10,00

2017

132,00

140,00

2018

132,00

136,00

2019

132,00

127,00

2020

132,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09224 Vrednost porabljenega pisarniškega materiala"
V letu 2019 je bila dejanska poraba pisarniškega materiala višja za 25% od planirane.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09228 Št. ur izobraževanj na zaposlenega"
Plan za leto 2019 je znašal 10 ur na zaposlenega, kar pomeni, da je dejansko stanje izobraževalnih ur v primerjavi s planom preseženo za cca. 3,5
ur na zaposlenega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09229 Št. ur bolniške odsotnosti na zaposlenega"
V letu 2019 je bila povprečna bolniška odsotnost javnega uslužbenca zaposlenega v ARSKTRP 127 ur, kar je za 5 ur manj kot znaša plan za leto
2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09224

S kazalnikom se meri strošek letne porabe pisarniškega materiala.

I09228

S kazalnikom merimo povprečno število ur namenjenih izobraževanju, na zaposlenega, v obdobju enega leta.

I09229

S kazalnikom se meri povprečno število ur bolniške odsotnosti na zaposlenega na agenciji v posameznem letu.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1617

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

ZJF-UPB4

Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)

2331-17-S001 - Informacijska infrastruktura in ostale investicije
Opis skupine projektov
Pridobivanje, nadgradnje in vzdrževanje informacijske infrastrukture ter ostale investicije

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.863.934,00

1.878.611,34

1.878.611,34

100,78
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Neposredni učinki
C7063 - Zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito in nemoteno delovanje agencije
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Cilj zajema aktivnosti, potrebne za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje agencije in uspešno črpanje sredstev iz kmetijskih skladov, na
podlagi izvajanja skupne kmetijske politike CAP 2014 - 2020
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bila uspešno izvedena nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema, kot tudi zamenjava dotrajane opreme.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 so izvedene investicije in investicijska vzdrževanja prispevale k nadaljnjemu zagotavljanju nemotenega delovanja organa in s tem k
izvajanju skupne kmetijske politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09552 Nakup službenih vozil

I09748 Nadgradnje obstoječih aplikacij

I09749 Nove aplikacije za EKSRP

VIR ME

IZH. LETO

število 2016

št

št

2016

2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2,00

2017

2,00

2,00

2018

2,00

2,00

2019

2,00

2,00

2020

2,00

2017

16,00

16,00

2018

16,00

20,00

2019

18,00

20,00

2020

18,00

2017

3,00

2,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

2,00

2020

3,00

16,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09552 Nakup službenih vozil"
V letu 2019 smo kupili dve službeni vozili, tako da je bil plan dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09748 Nadgradnje obstoječih aplikacij "
V letu 2019 je bilo izvedenih 20 nadgradenj obstoječih aplikacij za EKJS in EKSRP, kar pomeni, da je bil plan presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09749 Nove aplikacije za EKSRP"
Planirali smo, da bo v letu 2019 zgrajena ena nova aplikacija za EKSRP.Zgrajeni sta bili dve novi aplikaciji PRV in CSI, kar pomeni, da je bil plan
presežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09552

S kazalnikom se meri vsakoletni nakup službenih vozil na agenciji.

I09748

S kazalnikom se meri število nadgradenj obstoječih aplikacij za EKJS in EKSRP na agenciji.

I09749

S kazalnikom se meri število novih aplikacij za EKSRP na agenciji.

Obrazložitev projektov
2331-17-0001 - Informacijska infrastruktura in ostale investicije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Večji del sredstev bo ARSKTRP namenila nadgradnjam, implementaciji ter vzdrževanju informacijskih sistemov in informacijske infrastrukture, za
izvajanje kmetijske politike CAP 2014 - 2020. Zaradi nove finančne perspektive bo del sredstev namenjen tudi nadgradnji osebne ter
komunikacijske opreme, prav tako pa tudi nabavi drugih osnovnih sredstev, ki jih ARSKTRP potrebuje pri izvajanju nalog v skladu z zahtevami
CAP 2014-2020, kot so npr: službeni avtomobili za izvajanje kontrol na kraju samem, oprema za razmnoževanje in tiskanje? Namen projekta je
zagotoviti pravočasno in pravilno izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem sredstev v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.
Glavni cilj projekta je tako zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje ARSKTRP in uspešno črpanje sredstev iz kmetijskih skladov, na podlagi
izvajanja skupne kmetijske politike CAP 2014 - 2020.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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V letu 2019 so bili cilji doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane nadgradnje, implementacije ter vzdrževanje informacijskih sistemov in
informacijske infrastrukture za izvajanje skupne kmetijske politike. Nabavljeni sta bili dve novi službeni vozili, ki sta nadomestili dve vozili, ki smo
ju prodali.
V letu 2019 so bile nadgrajene naslednje aplikacije:
CRS: vzpostavitev spletnega servisa FURS
FIN_RAC: priprava letnih obvestil, dopolnitev sheme knjiženja PRP
KONTROLA: nadgradnja na podlagi vsebinskih podlag, dopolnitev CWRS kontrol, prikaz DOF-ov
OBRAČUN ZV: nadgradnja zaradi spremembe nosilca KMG, nadgradnje na podlagi sprememb vsebinskih podlag
PRP_IZPL: nadgradnja za obravnavo zahtevkov M16 in M9.1,nadgradnja za vnos zahtevkov M06 in M9.1
PRPO: nadgradnja za preverjanje in obravnavo vstopnih pogojev, nadgradnja preliminarne ocene
PRPV: nadgradnja vnosa za M6.1,M6.3,M4,2,spletni servis ZPIZ, nadgradnja za elektronsko oddajo prilog
REGPP: nadgradnja plačilnih pravic na podlagi sprememb v vsebinskih podlagah
SKT: uvedba elektronskega podpisa vlog
SRP_Žled: nadgradnja preveritev za pridobljena soglasja na parcelah
XTB: delna prenova aplikacije
ZV_VNOS2019: nadgradnja na podlagi sprememb vsebinskih podlag
ZV_OBDELAVA2019: nadgradnja na podlagi sprememb vsebinskih podlag
V letu 2019 so bile zgrajene tri nove aplikacije:
- PRV: prestrukturiranje vinogradov
- CSI: Uvedba čakalne vrste za knjiženje vseh dokumentov
- PRPIP1420: vnos in obravnava poročil PRP
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Stanje sredstev na računu agencije v letu 2019 je 0 EUR.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Agencija nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje na dan 31.12.2019 na kontu oprema in druga opredmetenih osnovnih sredstev (04) z upoštevanjem popravka vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev (05) znaša 237.578 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Agencija na dan 31.12.2019 iz naslova sredstev danih v upravljanje ne izkazuje nobenih odprtih terjatev.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, ni bilo.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, ni bilo.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Služba za notranjo revizijo (v nadaljevanju: SNR) v Agenciji RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) je v letu 2019 opravila skupaj 18 revizijskih pregledov, od tega 16
načrtovanih rednih revizij in dva izredna revizijska pregleda. V Sektorju za neposredna plačila je bil izveden naslednji
revizijski pregled: Plačila za območja z naravnimi omejitvami (Skupna kmetijska politika 2014-2020). V Sektorju za razvoj
podeželja so bili izvedeni naslednji revizijski pregledi: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (Ukrep 3), Naložbe v
osnovna sredstva (Ukrep 4), Razvoj kmetij in podjetij (Ukrep 6). V Sektorju za kmetijske trge so bili izvedeni naslednji
revizijski pregledi: Tradicionalni slovenski zajtrk, Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav, Ukrep informiranja o
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah, Naravna nesreča "Suša 2017". Opravljenih
je bilo osem horizontalnih revizij: Ocena sistema notranjih kontrol, ustreznost upravljanja in obvladovanja tveganj, Cilji
organizacije in uspešnost doseganja ciljev, Izpolnjevanje večletnih obveznosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020
(Sledljivost Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila), Tržno informacijski sistem, Potni stroški in študentsko delo, Kontrola na
kraju samem Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) (neIAKS), Delegirana funkcija Finančna uprava RS – Sporazum o sodelovanju na področju izvajanja skupne kmetijske politike
Evropske unije, Delegirana funkcija Ministrstvo z kmetijstvo gozdarstvo in prehrano – Sporazum o sodelovanju na področju
uporabe in posredovanja zbirk podatkov, potrebnih za izvajanje skupne kmetijske politike evropske unije. Izvedli smo dve
izredni reviziji: Izvajanje pogodbe s pogodbenim partnerjem, ki opravlja tiskanje dokumentov in Pravilnost obravnave
vlagatelja v Programskem obdobju 2014-2020 pri ukrepih razvoja podeželja. V okviru rednega dela SNR spremlja izvajanje
izpolnjevanja priporočil, ki jih je na podlagi predhodno opravljenih revizijskih pregledov podala SNR, Certifikacijski organ
(Urad RS za nadzor proračuna) in drugi organi. Splošna ocena SNR ARSKTRP je, da je obravnava znanih tveganj
primerna. Pri revizijskih pregledih ni bilo odkrite izpostavljenosti ključnim tveganjem, ki bi ogrožali delovanje ARSKTRP.
Večina priporočil oziroma nalog revidiranih enot, katerih rok izvedbe oziroma implementacije je potekel 31. 12. 2019, so bila s
strani zadevnih sektorjev, služb in oddelkov in s strani delegiranih funkcij upoštevana ter primerno izvedena.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev je bila opravljena v vseh sektorjih (Sektor za neposredna
plačila, Sektor za kmetijske trge, Sektor za razvoj podeželja) in službah (Služba za splošne zadeve, Služba za finance, Služba
za kontrolo, Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo, Služba za notranjo revizijo) ARSKTRP.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: • Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS - o predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
leto 2018 (Računsko sodišče RS). Ni bilo ugotovitev Računskega sodišča RS, ki bi zahtevala kakršnokoli izvedbo popravnih
ukrepov. • Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS - zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12.
2018. Ni bilo ugotovitev Računskega sodišča RS, ki bi zahtevala kakršnokoli izvedbo popravnih ukrepov. • Inšpekcijski
nadzor porabe sredstev državnega proračuna pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. • Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS - spremljanje
uspešnosti projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja. Računsko sodišče RS je podalo priporočila, ki so se
nanašala na vključitev takšnih meril, ki bodo čim bolj merljiva in preverljiva (objavljena v javnih razpisih), na poročanje o
vrednosti kazalnikov in času poročanja, zagotovitev zbiranja kakovosti podatkov, bolj jasno utemeljitev ARSKTRP glede
obveznosti upravičenca in potrebnega poročanja. Glede na podane ugotovitve je bila opravljena analiza podanih priporočil, na
podlagi katere je ARSKTRP z vso resnostjo pristopila k izvedbi posameznih priporočil. Ni bilo potrebnih korektivnih ukrepov.
• Poizvedba št. UMB/2018/001/SI – Pregled sistema upravljanja, nadzora in sankcioniranja v zvezi z izdatki EKJS in EKSRP
(Evropska komisija GD AGRI H.2, H.3 in H.4). Ugotovljene so bile pomanjkljivosti. ki so se nanašale na področje
navzkrižne skladnosti (kontrola na kraju samem glede ohranjanja prostoživečih ptic - PZR 2), na področje razvoja podeželja
ne-IAKS (neupravičenost DDV pri ukrepu Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih
nesreč in katastrofičnih dogodkov (Ukrep 8.4) in pomanjkljivosti pri izvedbi in-situ pregledov investicijskih projektov za
ukrepa Naložbe v osnovna sredstva (Ukrep 4) in Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga
vodi skupnost (Ukrep 19), na področje razvoja podeželja IAKS (pomanjkljiva kontrola na kraju samem za Dobrobit živali
(Ukrep 14) in na področje prestrukturiranja vinogradov (pomanjkljive kontrole na kraju samem). Priporočila revizorjev
Evropske komisije so bila upoštevana. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so že odpravljene. Predlagan je finančni popravek v
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višini 300.425,00 EUR. • Poizvedba št. AA/2018/011/SI – Pomoč na površino za EKJS in EKSRP (Evropska komisija GD
AGRI H.3). Ugotovljene pomanjkljivosti ključnih in pomožnih kontrol zadevajo administrativne kontrole zahtevkov (EKJS),
navzkrižna preverjanja za ugotavljanje upravičenosti prijavljenih površin (EKJS in EKSRP), kontrole na kraju samem v
zadostnem številu (EKJS), kontrole na kraju samem v zadostni kakovosti (EKJS), izterjavo plačilnih pravic (EKJS),
administrativne kontrole za plačilne pravice ob vzpostavitvi sheme osnovnega plačila (EKJS in EKSRP) ter vzpostavitev in
upravljanje nacionalne rezerve (EKJS). Slovenski organi so dne 6. 2. 2020 prejeli angleško verzijo stališča Evropske
komisije, ki vsebuje predlog finančnega popravka v višini 4.986.008 EUR. Evropska komisija na podlagi bilateralnega
sestanka in naknadno poslanih gradiv meni, da so bile pomanjkljivo izvedene štiri ključne kontrole, in sicer: administrativne
kontrole v zvezi z zaprošeno pomočjo, izterjava neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic, administrativne kontrole plačilnih
pravic ob vzpostavitvi sheme osnovnega plačila (spremembe nosilca (družinske) kmetije po roku za oddajo zbirne vloge) ter
vzpostavitev in upravljanje nacionalne rezerve. Slovenski organi so med revizijskim postopkom Evropski komisiji predložili
oceno tveganja za sklad za finančna leta 2016, 2017 in 2018, ki jih je Evropska komisija upoštevala pri izračunu popravka. V
povezavi z očitanimi pomanjkljivostmi pri administrativni kontroli plačilnih pravic ob vzpostavitvi sheme osnovnega plačila
obstaja potencialno tveganje tudi za finančno leto 2019, in sicer v višini 1.208.420,00 EUR. • SOA2018-SI Izjava o
zanesljivosti za finančno leto 2018 – Revizija evropskega računskega sodišča. Revizija se je nanašala na izbrana izplačila pri
ukrepu promocije vina na trgih tretjih držav (naključno izbrano plačilo Evropske komisije za odhodke, prijavljene za mesec
september 2018, izplačane upravičencu 28. septembra 2018). Predmet pregleda je bila relevantna dokumentacija, nacionalne
pravne podlage, vloga za pomoč, zahtevki za plačilo, administrativne kontrole in izvedba izplačila, poleg tega pa je bil
opravljen tudi obisk pri upravičencu. Pomanjkljivosti niso bile ugotovljene. Korektivni ukrepi niso bili potrebni. • Revizija
varovanja informacij na ARSKTRP (izvedba zunanjega izvajalca Certifikacijskega organa – Urada RS za nadzor
proračuna). Na podlagi opravljenega pregleda varovanja informacij je bila podana ocena delovanja notranjih kontrol.
ARSKTRP je enovito računalniško okolje v smislu delovanja aplikativne programske opreme za podporo izvajanju ukrepov
EKJS, EKSRP in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), sistem splošnih računalniških kontrol se upravlja celovito
in enovito. Podana je ocena, da ARSKTRP izpolnjuje ključne zahteve v povezavi z akreditacijskimi kriteriji Varnost
informacijskih sistemov in – oceno deluje dobro.

V/Na
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
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c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Certifikacija za področje varnosti informacijskih sistemov, vpeljave skladnosti s standardom ISO 27001:2013 na ARSKTRP.
- Izvedena je bila dodatna nadgradnja aplikacij v Sektorju za razvoj podeželja, Službi za kontrolo, Službi za finance.
- Izvedene so bile posamezne nadgradnje aplikacije v Sektorju za neposredna plačila

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Upravljanje s človeškimi viri - Zaradi omejenih finančnih virov za plače ni mogoče nadomeščati sodelavcev, ki začasno ali
trajno zapustijo ARSKTRP. Če se bo trend nadaljeval bo ogroženo pravočasno izvajanje nalog in delovanje notranje
kontrolnega sistema.
- Pozno sprejemanje predpisov na EU in nacionalni ravni. Opozarjanje resornega ministrstva na nujnost pravočasnega
sprejemanja predpisov. Na poslovanje vpliva veliko število Uredb EU in zakonov ter podzakonskih aktov Republike
Slovenije.
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- S 1. 1. 2017 je vstopilo v vsa pogodbena razmerja ARSKTRP na področju podpore za uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije in upravljanje informacijskega sistema Ministrstvo za javno upravo. Tveganja so v povezavi z zagotavljanjem
nivoja storitev v povezavi s skladnostjo informacijske varnosti s standardom ISO 27002:2013. Za prenos vseh pristojnosti in
zagotavljanje ustreznega nivoja informacijskega sistema je bil z Ministrstvom za javno upravo podpisan Sporazum o
zagotavljanju storitev in razmejitev odgovornosti.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
mag. Miran Mihelič

Datum podpisa predstojnika:
14.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2336 - Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o organih v
sestavi ministrstev (s spremembo uredbe Uradni list RS, št. 91/2014) in opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov iz
pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih
zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno z
nalogami uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanjem vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, razvoja podeželja,
ukrepov kmetijske politike, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem
selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil in
sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave Republike
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov uporabljenih v kmetijstvu, varstvom
voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin,
gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva, na podlagi veljavnega protokola ali zakonske
podlage lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
Inšpektorat je glede na delovno področje sestavljen iz štirih inšpekcij in službe za skupne in pravne zadeve.
Inšpekcije, ki delujejo v okviru inšpektorata so:
• Inšpekcija za kmetijstvo (KI),
• Inšpekcija za vinarstvo (VI),
• Inšpekcija za gozdarstvo (GI),
• Inšpekcija za lovstvo in ribištvo (LRI).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Učinkovitost inšpekcijskega nadzora se odraža v zagotavljanju čim večje stopnje varovanja javnega interesa na področjih, na katerih IRSKGLR
opravlja nadzor.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju podskupine odhodkov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila realizacija v višini 2.970.687 EUR, od tega za:
- plače in dodatke zaposlenim v višini 2.665.618 EUR,
- regres za letni dopust v višini 79.016 EUR,
- povračila in nadomestila za prehrano in prevoz v višini 152.112 EUR,
- delovno uspešnost v višini 15.166 EUR,
- nadurno delo v višini 13.054 EUR,
- druge izdatke zaposlenim v višini 45.722 EUR za jubilejne nagrade in odpravnine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju podskupine odhodkov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bila realizacija v višini 476.173 EUR, od tega za:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 240.068 EUR,
- prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 193.202 EUR,
- prispevek za zaposlovanje v višini 1.823 EUR,
- prispevek za starševsko varstvo v višini 2.725 EUR,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje v višini 38.355 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju podskupine odhodkov 402 – Izdatki za blago in storitve je bila realizacija v višini 464.138 EUR, od tega za:
- pisarniški in splošni material in storitve v višini 33.883 EUR,
- posebni material in storitve v višini 151.815 EUR,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 65.250 EUR,
- prevozne stroške in storitve v višini 119.952 EUR,
- izdatke za službena potovanja v višini 7.541 EUR,
- tekoče vzdrževanje v višini 19.656 EUR,
- poslovne najemnine in zakupnine v višini 24.815 EUR,
- druge operativne odhodke v višini 41.227 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju podskupine odhodkov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizacija v višini 39.031 EUR od tega za:
- nakup prevoznih sredstev v višini 34.338 EUR,
- nakup opreme v višini 4.693 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odstopanja so se pojavila na PP261810 Certifikati, informatika, obrazci in registri, kjer je bila predvidena poraba v višini 33.155 €, dejansko pa je
prišlo do realizacije v višini 23.553 €. Sredstva, ki niso bila porabljena, so bila v znesku 5.000 € prerazporejena na postavko 261910 za potrebe
izvajanja analiz odvzetih vzorcev kmetijske in vinarske inšpekcije. Glede na sprejeti proračun je bilo na postavki porabljenih 71,0 %.
Na PP 261910 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci je bila poraba proračunskih sredstev višja od sprejetega proračuna zaradi potreb,
ki so se tekom leta pojavile na področju kmetijske inšpekcije. Porabljenih je bilo 4,1 % več finančnih sredstev.
Za potrebe zagotavljanja sredstev za plače usklajeno z kadrovskim načrtom je bilo predvidenih dovolj sredstev. Realizacija je bila manjša od
načrtovane za 5,9 %.
Na PP 677510, ki je namenjena Izvršbam inšpekcijskih odločb po drugi osebi, je bilo porabljenih manj finančnih sredstev kot je bilo načrtovano,
Porabo na tej postavi je zelo težko načrtovati, ker je nemogoče napovedati potrebe po izvršbah drugih oseb v inšpekcijskih postopkih. V letu
2019 so zavezanci v inšpekcijskih postopkih v več primerih na podlagi inšpekcijskih odločb sami opravil potrebne ureditve in izvršbe po drugih
osebah niso bile potrebne. Glede na sprejeti proračun je bilo porabljenih 32 % proračunskih sredstev.
Sredstva na namenskih postavkah 774210 in 895900 so bila porabljena za nakup novega službenega vozila. Višina sredstev na obeh postavkah je
odvisna od prodaje premičnega premoženja s katerim razpolaga IRSKGLR oziroma odškodnin zavarovalnic na podlagi škodnih dogodkov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Sredstva na PP 774210 so nastala kot izplačilo odškodnin zavarovalnice ob škodnih dogodkih s prevoznimi sredstvi. Sredstva na PP 895900 so
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posledica prodaje starih 4 službenih vozil. Sredstva v višini 12.606 € na obeh namenskih postavkah iz preteklega leta so bila namenjena nakupu
novega službenega vozila. Ostanek namenskih sredstev leta 2019 v znesku 4.000 € na PP 774210 in 7.302 € na PP 895900 bo prenesen in porabljen
v naslednjem proračunskem obdobju.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnane obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 2018 in zapadle do vključno 31. 12. 2018 so bile poravnane v letu 2019 in sicer v višini:
- 3.925 EUR kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljeno storitve in dobavljeno blago v letu 2018,
- 43 EUR kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN za opravljeno storitve in dobavljeno blago v letu 2018.
Neporavnane obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 2018 in zapadle po 31. 12. 2018 so bile poravnane v letu 2019:
- 250.818 EUR obveznosti iz naslova plač 12/2018,
- 28.564 EUR kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago,
- 42.099 EUR kratkoročne obveznosti za davke in prispevke za plače 12/2018 ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- 1.561 EUR kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN za dobavljeno blago oz. opravljeno storitev.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V finančni načrt za leto 2019 niso bile vključene nove obveznosti v skladu s 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2019 ni bilo izdanih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Porabe proračunskega sklada v letu 2018 ni bilo.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110102 - Nadzor na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva

Poročilo o doseženih ciljih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1101 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane
110102 - Nadzor na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva
Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti in naloge, ki jih je potrebno izvajati za nemoteno in učinkovito izvajanje pristojnosti organa. V okviru
podprograma se izvajajo naslednji sklopi nalog:
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo,
- vzdrževanje in razvijanje informacijskega okolja,
- stroški dela,
- investicije in investicijsko vzdrževanje
- izvršbe inšpekcijskih odločb
- odvzem vzorcev analize in pridobitev izvedenskega mnenja kot metodi oziroma tehniki dela za odločitev v inšpekcijskih postopkih,
- monitoringi na področju posamezne inšpekcije,
- pridobitev izvedenskega menja kot metodi oziroma tehniki dela inšpektorjev.

2336-16-S001 - Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja
Opis skupine projektov
Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju. Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, strojne in programske
opreme, telekomunikacijske in druge pisarniške opreme, ki je potrebna za nemoteno opravljanje dela oziroma za zagotavljanje ustreznih pogojev
dela.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

42.606,11

39.031,29

39.031,29

91,60

Neposredni učinki
C6719 - Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
S projektom se zagotavlja posodobitev oziroma obnova osnovnih sredstev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka delovnih procesov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bil realiziran nakup dveh službenih vozil; enega s povišanim podvozjem in enega na 4-kolesni pogon, telekomunikacijske opreme in
pisarniške opreme. Dodatni dve vozili sta bili preneseni iz MKGP. Tako je bilo mogoče nadomestiti štiri službena vozila starejša od 10 let in s tem
zagotoviti večjo varnost in ter nižje stroške vzdrževanja. Na podlagi navedenega je bil cilj posodobitve voznega parka dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Neposredni učinek C6719 – Načrt investiciji in investicijskega vzdrževanja k nadrejenemu cilju (rezultatu): C7245 – Priprava učinkovite
zakonodaje ter njene učinkovite implementacije prispeva z zagotavljanjem vseh potrebnih pogojev za nemoteno delo uslužbencev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09453 Število novih službenih vozil

I09455 Stroški servisiranja in vzdrževanja na vozilo

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2016

EUR

2016

2,00

1.200,00

2017

6,00

7,00

2018

2,00

8,00

2019

2,00

2,00

2020

2,00

2017

1.250,00

1.076,00

2018

1.200,00

1.066,00
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2019

1.155,00

2020

1.100,00

1.015,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09453 Število novih službenih vozil"
V letu 2019 smo zamenjali del voznega parka, s tem, da smo pridobili dve novi vozili in sicer vozilo s povišanim podvozjem in terensko vozilo s 4kolesnim pogonom. Dve vozili sta bili prerazporejeni iz MKGP.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09455 Stroški servisiranja in vzdrževanja na vozilo"
Dosežena vrednost stroškov servisiranja in vzdrževanja v letu 2019 je znašala 1.015 EUR/vozilo in je v skladu s pričakovanji, saj se zaradi
posodobitve voznega park zmanjšuje strošek vzdrževanja in potrebnih popravil na službenih vozilih. V letu 2019 smo zamenjali del voznega
parka, s tem, da smo nadomestili štiri vozila. Nabavljeni sta bili dve novi vozili in dve vozili sta bili prerazporejeni iz MKGP. Zaradi dotrajanosti so
bila prodana štiri službena vozila. Povprečna starost avtomobilov je ob koncu leta 2019 znašala 5,4 let. Na dan 31. 12. 2019 je bilo na inšpektoratu
v uporabi 45 vozil.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09453

S kazalnikom se meri Število novih službenih vozil.

I09455

S kazalnikom se merijo stroški servisiranja in vzdrževanja na vozilo.

Obrazložitev projektov
2336-16-0001 - Načrt investicij in inv. vzdrževanja IRSKGLR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt se izvaja v okviru proračunske postavke 772010 in je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju Inšpektorata RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2020. Sredstva so namenjena za službenih vozil, telekomunikacijske, druge
opreme, ki je potrebna za nemoteno opravljanje dela oziroma za zagotavljanje ustreznih pogojev dela ter delno za nakup računalniške opreme,
strojne in programske opreme. V projekt se bodo po potrebi vključile tudi namenske postavke na katerih postavkah se zbirajo sredstva od
prodaje službenih vozil in od odškodnin zavarovalnic za škode nastale na službenih vozili. Sredstva na teh dveh postavkah so namenjena
nakupu službenih vozil. S projektom s zagotavlja posodobitev oziroma obnova osnovnih sredstev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka
delovnih procesov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta je bil v letu 2019 realiziran nakup dveh službenih vozil; enega s povišanim podvozjem in enega na 4-kolesni pogon,
telekomunikacijske opreme in pisarniške opreme. Dodatni dve vozili sta bili preneseni iz MKGP.
Tako je bilo mogoče nadomestiti štiri službena vozila starejših od 10 let in s tem zagotoviti večjo varnost in ter nižje stroške vzdrževanja. Na
podlagi navedenega je bil cilj posodobitve voznega parka dosežen.

2336-17-0001 - Uradni nadzor na področju IRSKGLR 2017-2020
Opis ukrepa
Poslanstvo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo lovstvo in ribištvo je pripevati k varovanju javnega interesa na področjih, ki v skladu z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi sodijo v njegov delokrog. Svoje poslanstvo IRSKGLR uresničuje z izvajanjem inšpekcijskega nadzora nad
spoštovanjem predpisov oziroma skladnostjo s predpisi. Ukrep je namenjen izvajanju upravnih nalog v skladu s poslanstvom IRSKGLR v
obdobju 1.1.2017 do 31.12.2022.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.166.370,00

3.910.998,09

3.910.998,09

93,87

Neposredni učinki
C7228 - Uradni nadzor na področju IRSKGLR
Prispeva k rezultatu: C7245 - Priprava učinkovite zakonodaje ter njene učinkovite implementacije
Opis neposrednega učinka
Učinkovito in strokovno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva, preventivnih nalog inšpektorjev z namenom odkrivanja oziroma
preprečevanja neskladnosti na področjih inšpekcij, ki so v pristojnosti Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo. lovstvo in ribištvo. Zagotoviti
kadrovske, tehnične in finančne pogoje za nemoten potek delovnih procesov v skladu z letnim programom inšpekcijskega nadzora.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Nemoten delovni proces je zagotovljen z zadostnimi kadrovskimi in finančnimi viri ter ustreznimi tehničnimi pogoji.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Neposredni učinek C7228 – Uradni nadzor na področju IRSKGLR k nadrejenemu cilju (rezultatu): C7245 – Priprava učinkovite zakonodaje ter
njene učinkovite implementacije prispeva z zagotavljanjem vseh potrebnih pogojev za nemoteno delo uslužbencev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09445 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja gozdarstva

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

70,00

2017 70,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
134,00

2018 110,00

162,00

2019 100,00

165,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
I09446 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja kmetijstva

Število 2016

1.100,00

2017 1.100,00

1.261,00

2018 900,00

998,00

2019 1.100,00

1.401,00

2020 1.100,00
2021 1.100,00
2022 1.100,00
I09447 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja lovstva in
ribištva

Število 2016

160,00

2017 160,00

158,00

2018 150,00

145,00

2019 140,00

135,00

2020 150,00
2021 150,00
2022 150,00
I09448 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja vinarstva

Število 2016

270,00

2017 270,00

266,00

2018 250,00

354,00

2019 250,00

281,00

2020 250,00
2021 250,00
2022 250,00
I09449 Število inšpekcijskih pregledov

Število 2016

14.350,00

2017 14.350,00

19.132,00

2018 14.100,00

16.930,00

2019 14.000,00

15.013,00

2020 13.800,00
2021 13.800,00
2022 13.800,00
I09450 Število odvzetih vzorcev

Število 2016

510,00

2017 510,00

634,00

2018 490,00

596,00

2019 530,00

601,00

2020 510,00
2021 530,00
2022 530,00
I09460 Delež izvedenih pregledov glede na letni program inšpekcijskega
nadzora

%

2016

100,00

2017 100,00

133,00

2018 100,00

120,00

2019 100,00

107,20

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
I09461 Delež odvzetih vzorcev glede na letni program inšpekcijskega
nadzora

%

2016

100,00

2017 100,00

124,00

2018 100,00

122,00

2019 100,00

113,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09445 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja
gozdarstva"
V minulem letu je gozdarska inšpekcija pregledala 373 izvajalcev del v gozdovih. Število nepregledanih izvajalcev nas je, glede na intenzivnost
dela na tem področju v minulih letih, presenetilo. Očitno se še vedno na novo registrirajo novi izvajalci, ki jim je bilo izdano 72 odločb o
prepovedi izvajanja gozdarskih del, ker niso izpolnjevali pogojev strokovne usposobljenosti in usposobljenosti za varno in zdravo delo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09446 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja
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kmetijstva"
V letu 2019 se je podlagi usmeritev Evropske komisije in računskega sodišča izvedla neplanirana akcija nadzora skladiščnih kapacitet na VVO,
kar ima za posledico večje število izdanih odločb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09447 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja
lovstva in ribištva"
Obseg izdanih inšpekcijskih odločb je v skladu z pričakovanim.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09448 Število izdanih inšpekcijskih odločb s področja
vinarstva"
V letu 2019 se je povečalo število zadev, ker smo ciljno vzorčili vina za analizo vsebnosti sintetičnega glicerola, kjer smo predvideli nepravilnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09449 Število inšpekcijskih pregledov"
GI - Število pregledov je višje predvsem zaradi pregledov novih izvajalcev del v gozdovih in zaradi ponovnega močnega napada podlubnikov v
začetku poletja 2019, predvsem na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem območju. KI - Obrazložitev KI - V letu 2019 se je podlagi usmeritev
Evropske komisije in računskega sodišča izvedla nenačrtovana akcija nadzora skladiščnih kapacitet na VVO, kar ima za posledico večje število
opravljenih pregledov. LRI - Obseg izvedenih inšpekcijskih pregledov je v skladu z pričakovanim številom pregledov, ki naj bi jih opravila
Inšpekcija za lovstvo in ribištvo. VI - V letu 2019 je delo na področju vinarstva, zaradi upokojitev, zamenjave vodstva, opravljalo manj
inšpektorjev, dva sta bila daljši čas odsotna zaradi bolniškega staleža. Posledično je bilo opravljeno manjše število pregledov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09450 Število odvzetih vzorcev"
KI - Število odvzetih vzorcev kmetijske inšpekcije je bilo v izvedeno v skladu z načrtovanjem. LI - Odvzem vzorcev lovske inšpekcije se je izvršil
na podlagi ocene tveganja in višine razpoložljivih sredstev za potrebe Inšpekcije za lovstvo in ribištvo. VI - V letu 2019 se je povečalo število
vzorcev vinarske inšpekcije, ker so bili dodatno odvzeti vzorci vina za analizo vsebnosti sintetičnega glicerola ter več vzorcev enoloških
sredstev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09460 Delež izvedenih pregledov glede na letni program
inšpekcijskega nadzora"
GI - Število pregledov gozdarske inšpekcije je višje za 32,9% predvsem zaradi pregledov novih izvajalcev del v gozdovih in zaradi ponovnega
močnega napada podlubnikov v začetku poletja 2019, predvsem na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem območju. KI - V letu 2019 se je podlagi
usmeritev Evropske komisije in računskega sodišča izvedla ne planirana akcija nadzora skladiščnih kapacitet na VVO, kar ima za posledico večje
število opravljenih pregledov za 7,6%. LRI – Število izvedenih pregledov je bilo v skladu za načrtovanim je je načrt preseglo za 4,1%. VI - V letu
2019 je delo na področju vinarstva, zaradi upokojitev, zamenjave vodstva, opravljalo manj inšpektorjev, dva sta bila daljši čas odsotna zaradi
bolniškega staleža. Posledično je bilo število opravljenih pregledov nižje od načrtovanega za 8,8%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09461 Delež odvzetih vzorcev glede na letni program
inšpekcijskega nadzora"
KI - Število odvzetih vzorcev na področju dela kmetijske inšpekcije je bilo v skladu z načrtovanjem in sicer 99,3%. LI - Odvzem vzorcev na
področju dela lovske inšpekcije se je izvršil na podlagi ocene tveganja in višine razpoložljivih sredstev za potrebe Inšpekcije za lovstvo in
ribištvo in je bil večji za 43%. VI - V letu 2019 se je povečalo število vzorcev za 10,4% na področju vinarske inšpekcije, ker je bilo izvedeno
dodatno vzorčenje vina za analizo vsebnosti sintetičnega glicerola in več vzorcev enoloških sredstev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09445

S kazalnikom se meri število izdanih inšpekcijskih odločb s področja gozdarstva.

I09446

S kazalnikom se meri število izdanih inšpekcijskih odločb s področja kmetijstva.

I09447

S kazalnikom se meri število izdanih inšpekcijskih odločb s področja lovstva in ribištva.

I09448

S kazalnikom se meri število izdanih inšpekcijskih odločb s področja vinarstva.

I09449

S kazalnikom se meri število inšpekcijskih pregledov.

I09450

S kazalnikom se meri število odvzetih vzorcev.

I09460

S kazalnikom se meri delež izvedenih pregledov glede na letni program inšpekcijskega nadzora.

I09461

S kazalnikom se meri delež odvzetih vzorcev glede na letni program inšpekcijskega nadzora.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDIJZ-UPB2

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)

ZDLov-1

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZFfS-UPB2

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFfS-UPB2)

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

ZGRM

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM)
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ZIN

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

ZIPRS1718

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJF-UPB4

Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)

ZJN-3

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

ZJU-UPB3

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

ZKZ-UPB1

Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)

ZMinG-1

Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZON-UPB2

Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2)

ZOPNN-UPB1

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1)

ZP-1-UPB8

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZPDZC-UPB1

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)

ZPKŽP

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)

ZPlanP

Zakon o planinskih poteh (ZPlanP)

ZPNomP

Zakon o prepovedi nomadske paše (ZPNomP)

ZRGSO-UPB1

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRGSO-UPB1)

ZRud-UPB1

Zakon o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZRud-UPB1)

ZSGSROKR

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR)

ZSMKR-UPB1

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZSMKR-UPB1)

ZSPJS-UPB13

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)

ZSRib

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

ZTNP-1

Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

ZUP-UPB2

Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

ZUT-UPB5

Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)

ZV-1

Zakon o vodah (ZV-1)

ZVin

Zakon o vinu (ZVin)

ZVNSR-UPB1

Zakon o varstvu novih sort rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNSR-UPB1)

ZVO-1-UPB1

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1)

ZVOP-1-UPB1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)

ZVZD-1

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

ZZVR-1-UPB2

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVR-1-UPB2)

ZZZiv-UPB2

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB2)

ZŽiv

Zakon o živinoreji (ZŽiv)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
IRSKGLR v letu 2019 ni imel sredstev na računih.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
IRSKGLR nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in nepremičnin na dan 31. 12. 2019 je znašala 273.176 EUR. V primerjavi z 31. 12. 2018 se je vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšala za 1.066 EUR. Vrednost nepremičnin se je v letu zmanjšala za znesek amortizacije 3.117 EUR. Z
upoštevano amortizacijo in popravkom vrednosti je na dan 31. 12. 2019 vrednost nepremičnin v upravljanju MJU in v uporabi IRSKGLR znašala
40.832 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala zaradi nove opreme za transport in drobnega
inventarja v znesku 58.608 EUR na podlagi novo nabavljenih in aktiviranih novih osnovnih sredstev, in sicer 2 službenih vozil, pisarniškega in
drugega pohištva ter opreme. Ob tem je tekom leta prišlo do izločitev v višini 109.958 EUR in odpisa zaradi izrabljenosti v višini 10.802 EUR.
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zvišal za znesek amortizacije v višini 40.832 EUR, izločitev v skupni
višini 109.958, odpisa ob inventuri zaradi izrabljenosti v višini 10.775 EUR , povečanja zaradi nabav drobnega inventarja višini 698 EUR,
aktiviranja zaradi prenosov v znesku 13.514 EUR in obračun amortizacije v višini 42.318 EUR. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev je znašala 232.344 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
IRSKGLR v letu 2019 ni imel terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Neporavnanih terjatev, ki so nastale in zapadle do vključno 31. 12. 2018 ni bilo.
Neporavnane terjatve, ki so nastale do 31. 12. 2018 in zapadle po 31. 12. 2018 v višini:
- 5.080 do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova boleznin. terjatve so bile poravnane v letu 2019,
- 3.016 EUR do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz naslova invalidnin, so bile poravnane v letu 2019.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neporavnane obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 2018 in zapadle do vključno 31. 12. 2018 so bile poravnane v letu 2019 in sicer v višini:
- 3.925 EUR kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljeno storitve in dobavljeno blago v letu 2018,
- 43 EUR kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN za opravljeno storitve in dobavljeno blago v letu 2018.
Neporavnane obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 2018 in zapadle po 31. 12. 2018 so bile poravnane v letu 2019:
- 250.818 EUR obveznosti iz naslova plač 12/2018,
- 28.564 EUR kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago,
- 42.099 EUR kratkoročne obveznosti za davke in prispevke za plače 12/2018 ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- 1.561 EUR kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN za dobavljeno blago oz. opravljeno storitev.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitveni vprašalnik smo izpolnili v Službi za skupne in pravne
zadeve 13.2.2020.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Notranjerevizijska služba MKGP z organi v sestavi
sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
matična št: 2399253000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Nadaljevanje združevanja enotnega informacijskega sistema, ki bo zagotavljal enotno poslovanje na področju celotnega
inšpektorata in Službe za skupne in pravne zadeve.
- Opravljanje notranjih presoj na področju vinarske in kmetijske inšpekcije.
- Sprejeto Novo navodilo za evidenčno javno naročanje.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Nezadostna kadrovska zasedba gozdarske, kmetijske in ribiške inšpekcije.
- Visoka starostna struktura uslužbencev.
- Potreba po zagotovitvi skupnega ribiškega centra za spremljanje ribištva.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
mag. Saša Dragar Milanovič
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Datum podpisa predstojnika:
13.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2337 - Uprava Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019

Stran 181 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki opravlja upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih
pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme
kakovosti); na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme; uporabe izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v
postopkih pridelave, predelave in distribucije živil; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred
zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva
rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin razen nalog javne službe na področju semenarstva; ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in
registracije fitofarmacevtskih sredstev; prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev; analize tveganja ter obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava Republike
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih
rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po
področnih zakonih.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Delovno področje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obsega vsa področja ravnanja s hrano živalskega in rastlinskega
izvora. Na področju zdravstvenega varstva rastlin prispevajo predvsem k optimalni rastlinski pridelavi v kmetijstvu in zagotavljanju prostega
pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Uvajanje enotnih standardov in ukrepov preprečuje velike
gospodarske škode zaradi škodljivih organizmov in varuje zdravje rastlin ter ohranja izgled in funkcijo krajine. Sistem opazovanja in
napovedovanja škodljivih organizmov (prognostična služba) pomembno prispeva tudi k varovanju okolja, saj se uporaba fitofarmacevtskih
sredstev svetuje po napovedih prognostične službe, ko pojav bolezni in škodljivec preseže prag škodljivosti. Ukrepi na področju
fitofarmacevtskih sredstev preko ocenjevanja in registracije pripravkov pomembno vplivajo na varovanje zdravja ljudi, živali, narave in okolja.
Le sredstva, ki so v postopku registracije preverjena, da ne delujejo škodljivo na ljudi, živali, tla in podtalnico, so dovoljena za promet in
uporabo. Z zagotavljanjem spremljanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev, izobraževanja uporabnikov in testiranja škropilnic v veliki meri
vplivamo na zmanjševanje škodljive uporabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu. Ukrepi na področju semenskega materiala kmetijskih
rastlin predstavljajo osnovo za zagotavljanje optimalne rastlinske proizvodnje. Le ustrezen sadilni in semenski material ter pravilno izbrana sorta
prispevajo k ekonomični kmetijski pridelavi. Ohranjanje rastlinskih genskih virov v kmetijstvu prispeva k delovanju biotske raznovrstnosti.
Na področju zdravja živali in živil živalskega izvora pa izvedla vse naloge in dela, in jih mora kot pristojen organ v RS zagotoviti za nemoteno
delo vseh uporabnikov, katerih dejavnosti so povezane z veterinarsko službo:
-Predelovalni industriji ter rejcem živali je bilo omogočeno nemoteno trgovanje na skupnem evropskem trgu kot tudi izvoz vnetje države, kar ima
pozitivne ekonomske učinke za proizvajalce živil živalskega izvora in rejce živali.
-Z nadzorom zoonoz ter proizvodnje živil živalskega izvora delovanje UVHWR prav' tako vpliva na zaščito zdravstvenega varstva ljudi.
- Vakcinacij a lisic zmanjšuje možnost prenos a stekline na urbana področja.
- Strokovno delo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin omogoča izvajanje SPS sporazuma in WTO sporazuma. -Delo
uradnih veterinarjev na mejnih prehodih
je tesno povezano z delom policije in carine. -Prav tako je s policijo tesno povezano delo mobilne ekipe za zaščito živali.
- UVHWR sodeluje tudi v mednarodnih organizacijah EFSA, OIE in FAO.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2019 porabljenih 14.034.348 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za prispevke delodajalcev za socialno varnost je bilo v letu 2019 porabljenih 2.240.721 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2019 porabljenih 6.927.923 EUR. Izdatki za blago in storitve znašajo 15,94 % realizacije celotne ga
proračuna Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za druge tekoče domače transfere je bilo v letu 2019 porabljenih 19.623.399 EUR. kar je 45,14 % celotne realizacije finančnega načrta Uprave za
varno hrano, veterinarstvo m varstvo rastlin. Izdatki vključujejo transfere v javne zavode (9.284.725 EUR} ter tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna (10.338.674 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Realizacija na podskupini je bila 105.987 EUR kar predstavlja 0,24 % celotne realizacije finančnega načrta Uprave za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin Podskupina vključuje naslednje izdatke:
- izdatki za nakup opreme v višini 53.486 EUR, ki vključujejo nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme, laboratorijsko opremo, opremo za
hlajenje, avdiovizualno opremo ter drugo opremo.
- izdatki za nakup prevoznih sredstev v višini 52.501 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Porabljena sredstva za investicijske transfere proračunskim uporabnikom v letu 2019 v višini 536.550 EUR predstavljajo 1,23 % celotne realizacije
finančne ga načrta Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim
zavodom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za leto 2019 je znašal veljavni proračun za Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 43.696.662 EUR, realizacija finančnega načrta
pa 43.468.928 EUR Na nivoju celotnega finančnega načrta Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila realizacija glede na
sprejeti finančni načrt 99,47 %.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je znotraj svojega finančnega načrta prerazporejala sredstva skladno z veljavnim
Zakonom o izvrševanju proračuna in tako zagotovila potrebna sredstva za izvajanje programov in prevzetih nalog.
Dodatna sredstva so bila potrebna za zagotavljanje sredstev za hmeljevo ovelost, predsedovanju Svetu Evropske komisije, ukrepe
zdravstvenega varstva rastlin in ukrepe v veterini. Sredstva so bila prerazporejena znotraj proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v višini 1.848.941 EUR. Za predsedovanje EK pa v višini 36.300 eur iz proračunske rezerve.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V proračun za leto 2019 so se v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah prenesla neporabljena namenska sredstva v skupni višini 11.882
EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V letu 2020 so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v skupni višini 2.716.610 EUR. Obveznosti so nastale ob koncu leta 2019 ko zaradi
plačilnih rokov obveznosti še niso zapadle. V skladu s 16. členom Zakona o javnih financah smo te obveznosti poravnali v letu 2020.
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Neporavnane obveznosti:
-kratkoročne obveznosti do zaposlenih. 1.208.866 EUR
-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 199.850 EUR -kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 761.401 EUR -kratkoročne obveznosti do
uporabnikov en.k.p: 515.141 EUR -pasivne časovne razmejitve: 31.352 EUR

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 v finančni načrt Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2019 na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nismo vnovčili nobene garancije, poroštva ali regresnega zahtevka

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
V letu 2019 v finančni načrt Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nismo uporabili proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110601 - Izboljšanje kakovosti hrane
110602 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110603 - Nadzor in monitoringi živil in krme

Poročilo o doseženih ciljih
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110601 - Izboljšanje kakovosti hrane

2311-11-S030 - Informacijska točka EFSA
Opis skupine projektov
Krepitev sodelovanja med nacionalnimi inštitucijami, ki obvladujejo obsežno področje varne hrane in EFSA, z namenom, da se zagotovi
učinkovitejše obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz živil in krme.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

25.000,00

6.589,43

6.589,43

26,35

Neposredni učinki
C6490 - Učinkovita komunikacija z vsemi deležniki na področju varne hrane
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Večja prepoznavnost EFSA v Sloveniji, povezovanje organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, ki delujejo na področjih
EFSA in njihovo vključevanje v EFSA znanstvene/tehnične raziskave in pomoč pri obvladovanju tveganja. Organizacija in koordinacija
izmenjave podatkov med Slovenijo in EFSA na področju znanstveno-raziskovalnih dejavnosti. Zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov,
ter vzpostavitev in ohranitev zaupanja v oskrbo z varno hrano v Sloveniji.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Leta 2019 je bilo v celoti je bilo realizirano število objav na spletni strani in doseženo predvideno povečanje števila raziskovalcev, ki so bili
vključeni v aktivnosti EFSA, ter so aktivno sodelovali pri pripravi EU Risk Assessment agende. Leta 2019 so morale vse organizacije, imenovane
skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, skozi nov postopek imenovanja. Uspešno je bilo imenovanih 10 organizacij, 1 organizacija mora dopolniti
vlogo za imenovanje in 1 organizacija pripravlja novo vlogo za imenovanje. Število organizacij je manjše tudi zaradi načina imenovanja, saj so
posamične fakultete združene in imenovane kot Univerza v Ljubljani oziroma Univerza v Mariboru. Imenovane organizacije so bile aktivno
vključene v EFSA znanstvene raziskave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nemotena in učinkovita komunikacija med Slovenijo in EFSA ter število raziskovalcev in raziskovalnih organizacij vključenih v aktivnosti EFSA
kaže na zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov in vzpostavljeno zaupanje v oskrbo z varno hrano v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07618 Število objav na spletni strani

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

PLANIRANA
VRED.

2009

10,00

2011

0,00

DOSEŽENA VRED.
ZR

2012 10,00
2013 10,00
2014 10,00

0,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
2021 10,00
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2022 10,00
I07619 Število slovenskih raziskovalcev

št

2009

30,00

2011

0,00

2012 30,00
2013 30,00
2014 30,00

0,00

2017 40,00

40,00

2018 45,00

45,00

2019 50,00

50,00

2020 50,00
2021 50,00
2022 50,00
I07620 Število raziskovalnih organizacij, vključenih v aktivnosti
EFSA

št

2009

10,00

2011

0,00

2012 10,00
2013 10,00
2014 10,00

0,00

2017 10,00

11,00

2018 11,00

11,00

2019 12,00

10,00

2020 12,00
2021 12,00
2022 12,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07618 Število objav na spletni strani"
EFSA spletna stran v slovenščini je namenjena učinkoviti komunikaciji med EFSA in nacionalnimi deležniki, nacionalnemu mreženju ter krepitvi
znanstvene prepoznavnosti EFSA v Sloveniji. Planirano število objav je bilo doseženo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07619 Število slovenskih raziskovalcev"
Vključevanje slovenskih raziskovalcev v aktivnosti EFSA je pomembno za izmenjavo znanstvenih informacij, zbiranje podatkov in drugih
informacij, povezanih z oceno tveganja, ter harmonizacijo praks pri ocenah tveganj v EU. Plan je vsako leto vključiti več slovenskih
raziskovalcev. Plan uresničujemo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07620 Število raziskovalnih organizacij, vključenih v
aktivnosti EFSA"
Informiranje in povezovanje organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 172/2002, ki delujejo na področjih EFSA, o možnostih
njihovega vključevanja v znanstveno-raziskovalne dejavnosti v skupnem interesu ter pomoč pri njihovem vključevanju v EFSA
znanstvene/tehnične raziskave. Cilj povezovanja v omrežje je lažje znanstveno sodelovanje z usklajevanjem dejavnosti, izmenjavo informacij,
razvojem in izvedbo skupnih projektov, izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter najboljših postopkov na področjih poslanstva agencije.
Planiramo, da bo vsako leto, kakšna organizacija več na področjih dela EFSA. Plan dosegamo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07618

EFSA spletna stran v slovenščini je namenjena učinkoviti komunikaciji med EFSA in nacionalnimi deležniki, nacionalnemu mreženju ter krepitvi
znanstvene prepoznavnosti EFSA v Sloveniji.

I07619

Vključevanje slovenskih raziskovalcev v aktivnosti EFSA je pomembno za izmenjavo znanstvenih informacij, zbiranje podatkov in drugih informacij,
povezanih z oceno tveganja, ter harmonizacijo praks pri ocenah tveganj v EU.

I07620

Informiranje in povezovanje organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 172/2002, ki delujejo na področjih EFSA, o možnostih njihovega
vključevanja v znanstveno-raziskovalne dejavnosti v skupnem interesu ter pomoč pri njihovem vključevanju v EFSA znanstvene/tehnične raziskave.
Cilj povezovanja v omrežje je lažje znanstveno sodelovanje z usklajevanjem dejavnosti, izmenjavo informacij, razvojem in izvedbo skupnih projektov,
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter najboljših postopkov na področjih poslanstva agencije.

Obrazložitev projektov
2337-17-0003 - Delovanje informacijske točke EFSA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Krepitev sodelovanja med nacionalnimi inštitucijami, ki obvladujejo obsežno področje varne hrane in EFSA, z namenom, da se zagotovi
učinkovitejše obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz živil in krme.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. Organizacija in koordinacija izmenjave podatkov med Slovenijo in EFSA na
področju znanstveno raziskovalne dejavnosti poteka nemoteno in učinkovito. V letu 2019 je bilo v celoti realizirano število objav na spletni
strani in doseženo predvideno povečanje števila raziskovalcev, ki so bili vključeni v aktivnosti EFSA, ter so aktivno sodelovali pri pripravi EU
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Risk Assessment agende. Število organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, ki delujejo na področjih delovanja EFSA,
ostaja nespremenjeno. Imenovane organizacije so bile aktivno vključene v EFSA znanstvene raziskave.

2337-13-0013 - Vodenje sistema sledljivosti živali
Opis ukrepa
Ukrep zajema razvoj, implementacijo in tekoče izvajanje sistema identifikacije in registracije živali, ki ga narekuje pravni red EU. Glavne dejavnosti
so vzpostavitev, vodenje in tekoče vzdrževanje centralnega registra živali ter evidence imetnikov rejnih živali, izdelava in sprotno pošiljanje
predpisane dokumentacije ter redno obveščanje rejcev.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

666.000,00

668.649,90

668.649,90

100,39

Neposredni učinki
C6489 - Vzdrževanje sistema identifikacije in registracije živali
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Sistem identifikacije in registracije živali narekujejo predpisi Unije in zagotavlja sledljivost živali od rojstva do vstopa v prehransko verigo.
Sistem omogoča varovanje zdravja ljudi in živali, predpisani registri se uporabljajo za nadzor nad ukrepi skupne kmetijske politike, v statistične in
strokovne namene. Neposredni učinki se kažejo pri kvaliteti podatkov v registrih, zagotavljanju spremnih dokumentov v skladu s predpisi ter
informiranju rejcev. S kazalniki se meri stopnja učinkovitosti celotnega sistema, kar vključuje ažurnost in popolnost registrov, minimalno stopnjo
kršitev v posameznih sistemih ter učinkovitost informiranja rejcev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Sistem identifikacije in registracije živali narekujejo predpisi Unije in zagotavlja sledljivost živali od rojstva do vstopa v prehransko verigo.
Sistem omogoča varovanje zdravja ljudi in živali, predpisani registri se uporabljajo za nadzor nad ukrepi skupne kmetijske politike, v statistične in
strokovne namene.
Neposredni učinki se kažejo pri kvaliteti podatkov v registrih, zagotavljanju spremnih dokumentov v skladu s predpisi ter informiranju rejcev. S
kazalniki se meri stopnja učinkovitosti celotnega sistema, kar vključuje ažurnost in popolnost registrov, minimalno stopnjo kršitev v posameznih
sistemih ter učinkovitost informiranja rejcev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Sistem omogoča varovanje zdravja ljudi in živali. Predpisani registri se uporabljajo za nadzor nad ukrepi skupne kmetijske politike, v statistične in
strokovne namene. Neposredni učinki se kažejo v kvaliteti podatkov v registrih, zagotavljanju spremnih dokumentov v skladu s predpisi ter
informiranju rejcev, s čimer se zagotavlja pogoje za nemoteno trgovanje znotraj EU in izvoz.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07612 Ažurnost centralnega registra govedi % priglasitev v več kot sedmih
dneh po dogodku

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2009

3,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2009 0,00
2011 0,00
2012 3,00
2013 3,00

3,00

2014 3,00

3,00

2015 2,90

2,90

2016 2,90

2,90

2017 2,90

2,90

2018 2,90

2,90

2019 2,90

2,90

2020 2,90
2021 2,90
2022 2,90
I07613 % ugotovljenih nepravilnosti za posamezno kršitev

%

2009

12,00

2011 0,00
2012 10,00
2013 10,00

10,00

2014 10,00

10,00

2015 10,00

10,00

2016 10,00

10,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
2021 10,00

Stran 187 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2022 10,00
I07614 % uporabnikov registra govedi glede na celotno število

%

2009

6,00

2011 0,00
2012 7,00
2013 8,00

11,50

2014 9,00

15,00

2015 10,00

16,00

2016 10,00

18,00

2017 10,00

20,00

2018 10,00

21,00

2019 10,00

23,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I07615 Število letnih izpisov iz registrov za govedo

št

2009

4,00

2011 0,00
2012 4,00
2013 3,00

2,00

2014 3,00

2,00

2015 2,00

2,00

2016 2,00

1,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

2020 2,00
2021 1,00
2022 1,00
I07616 Število letnih izpisov iz registrov za ostale vrste

št

2009

1,00

2011 0,00
2012 1,00
2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
I07617 Ažurnost drugih živalskih registrov % priglasitev v več kot sedmih
dneh po dogodku

%

2009

10,00

2011 0,00
2012 9,00
2013 9,00

9,00

2014 9,00

9,00

2015 9,00

9,00

2016 9,00

9,00

2017 9,00

9,00

2018 9,00

9,00

2019 9,00

9,00

2020 9,00
2021 9,00
2022 9,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07612 Ažurnost centralnega registra govedi % priglasitev
v več kot sedmih dneh po dogodku "
Imetniki goveda so označitve in premike dolžni priglasiti v Centralni register goveda (CRG) najkasneje 7 dni po dogodku, odstotek prepoznih
priglasitev naj bi bil pod 2,9% od vseh priglasitev. Na podlagi analize podatkov o priglasitvah v CRG je bil v letu 2019 ugotovljen delež
prepoznih priglasitev pod 2,9%, kar pomeni, da je bila v skladu z zastavljenim ciljem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07613 % ugotovljenih nepravilnosti za posamezno
kršitev"
Izdelana je bila analiza tveganja in opravljen nadzor na izbranih gospodarstvih, na katerih se je izvajala tudi administrativna kontrola. Ugotavljal
se je delež nepravilnosti za posamezne standarde v okviru navzkrižne skladnosti (Identifikacija in registracija goveda, prašičev, drobnice). Na
podlagi poročila o kršitvah zahtev navzkrižne skladnosti za leto 2019, je bil delež nepravilnosti za posamezno kršitev pod 10%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07614 % uporabnikov registra govedi glede na celotno
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število "
Število uporabnikov registra, ki sami vnašajo podatke je preseglo načrtovano vrednost in se vsako leto povečuje. Večje število imetnikov, ki
sami vnašajo podatke v CRG pomeni pocenitev sistema.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07615 Število letnih izpisov iz registrov za govedo"
Načrtovana vrednost v letu 2019 je bila dosežena, izpisi iz CRG so bilo poslani 2 krat. Za imetnike govedi, ki imajo dostop do portala Volos, je
izpis iz CRG dostopen v e-obliki in jim jih ne pošiljamo v papirni obliki, kar zmanjšuje stroške sistema.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07616 Število letnih izpisov iz registrov za ostale vrste"
V letu 2019 smo pošiljali pozive za sporočanje staleža za rejne živali, ki so ga imetniki dolžni sporočiti v skladu s Pravilnikom o Evidenci imetnikov
rejnih živali in Evidenci rejnih živali.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07617 Ažurnost drugih živalskih registrov % priglasitev v
več kot sedmih dneh po dogodku "
Odstotek prepoznih priglasitev premikov v Centralni register prašičev (CRPš) in Centralni register drobnice (CRD), to pomeni več kot 7 dni po
dogodku naj ne bi bil večji kot 9 %. V letu 2019 je dosežena vrednost v okviru načrtovane vrednosti

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07612

Imetniki govedi so označitve in premike dolžni priglasiti v CRG najkasneje 7 dni po dogodku, odstotek prepoznih priglasitev naj bi bil pod 2,9% od
vseh priglasitev

I07613 Izdelana je bila analiza tveganja in na podlagi te analize so bila izbrana gospodarstva, na katerih se je opravil predpisan nadzor
I07614

Število uporabnikov registra, ki sami vnašajo podatke je preseglo načrtovano vrednost. Večje število imetnikov, ki sami vnašajo podatke v CRG
pomeni pocenitev sistema

I07615

Za imetnike govedi, ki imajo dostop do portala Volos, je izpis iz CRG dostopen v e-obliki in jim jih ne pošiljamo v papirni obliki, kar zmanjšuje stroške
sistema.

I07616

V letu 2015 smo zaradi sprejetja predpisa o sporočanju staleža rejnih živali v EIRŽ in ERŽ začeli pošiljati pozive za sporočanje staleža za več vrst
rejnih živali, ne le za prašiče in drobnico. Izpisov iz CRPš in CRD, v obliki kot v preteklih letih,ne pošiljamo več.

I07617 Odstotek prepoznih priglasitev premikov v CRPš in CRD, to pomeni več kot 7 dni po dogodku naj ne bi bil večji kot 9 %.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110602 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2312-11-S001 - INVESTICIJE - Nacionalni veterinarski inštitut
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na investicijske transfere VF-NVI.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

425.175,00

503.549,99

503.549,99

118,43

Neposredni učinki
C4288 - Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje Nacionalnega veterinarskega laboratorija
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje pogojev za delovanje služb UL-VF-NVI v okviru koncesijske pogodbe in nalog, ki jih opravljajo po veterinarski zakonodaji,
predvsem delovanje veterinarsko higienske službe.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje služb UL-VF-NVI v okviru koncesijske pogodbe in nalog, ki jih opravljajo po veterinarski
zakonodaji, predvsem delovanje veterinarsko higienske službe nacionalnih referenčnih laboratorijev.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z ustreznim delovanjem veterinarsko higijenske službe in nacionalnih veterinarskih laboratorijev, se zagotavljanja ugotavljanje, zmanjševanje in
obvladovanje pojavov bolezni živali in s tem nemoteno trgovanje z živalmi in njihovimi proizvodi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05326

Nakup vozil za VHS

I05329

Nakup opreme za NRL

VIR ME
Število

Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2009

10,00

2012

5,00

3,00

2013

2,00

0,00

2014

2,00

0,00

2015

2,00

0,00

2016

1,00

13,00

2017

5,00

4,00

2018

3,00

2,00

2019

2,00

1,00

2020

2,00

2009

1,00

2021

3,00

2022

3,00

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05326 Nakup vozil za VHS"
V letu 2019 se je za potrebe VHS pri NVI kupilo novo vozilo Mitsubischi pick up ki se je tudi ustrezno nadgradilo za potrebe veterinarsko
higijenske službe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05329 Nakup opreme za NRL"
V letu 2019 se je za potrebe opreme NRL nabavilo opremo v vrednosti 60.000 eur. Nabavilo se je: zamrzovalna omara, spektrofometer za merjenje
absobcije, sistem za pripravo čiste vode - evoqua protega, namizna centrifuga, ,egafugor, avtoklav systec s pripadajočo opremo...

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05326

Število novih vozil za opravljanje Veterinarsko higienske službe, ki spada med najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali.

I05329

Zagotavljanje opreme za nemoteno delovanje skladno s planom investicij.

Obrazložitev projektov
2337-17-0004 - Oprema za laboratorije za NVI 2017-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Financiranje investicij VF-NVI in sicer opreme v laboratorije. Cilj projekta je posodobitev laboratorijev za potrebe NVI.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. V letu 2019 se je za potrebe opreme NRL nabavilo opremo v
vrednosti 60.000 eur. Nabavilo se je: zamrzovalna omara, spektrofometer za merjenje absobcije, sistem za pripravo čiste vode - evoqua protega,
namizna centrifuga, egafugor, avtoklav systec s pripadajočo opremo...

2337-19-0002 - Laboratorijska oprema za potrebe NVI
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotovitev laboratorijske opreme za potrebe nacionalnega veterinarskega inštituta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Projekt je bil v letu 2019 v izvajanju in je potekal skladno s predvideno dinamiko. V letu 2019 so se gradbena dela na objektu Zbiralnice in
laboratorija za območje Maribor Ptuj zaključila.

2337-19-0003 - Vozila veterinarsko higienske službe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotovitev voznega parka za delovanje veterinarsko higijenske službe pri VF-NVI.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. V letu 2019 se je za potrebe VHS pri NVI kupilo novo vozilo
Mitsubischi pick up ki se je tudi ustrezno nadgradilo za potrebe veterinarsko higijenske službe.

2312-11-S002 - Izkoreninjenje kužnih bolezni živali in odškodnine
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na programe eradikacije kužnih bolezni in zdravstveno varstvo živali.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.197.941,00

4.591.355,73

4.591.355,73

208,89

Neposredni učinki
C4289 - Odprava kužnih bolezni pri živalih
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Vzdrževanje statusa države proste dolečenih bolezni živali.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je imela Republika Slovenija s strani EK odobrene in sofinanciranje programe pri sledečih boleznih živali: salmonela, TSE, bolezen
modrikastega jezika, steklina, afriška prašičja kuga, ptičja gripa pri perutnini in divjih pticah.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 je imela Republika Slovenija s strani EK odobrene in sofinanciranje programe pri sledečih boleznih živali: salmonela, TSE, bolezen
modrikastega jezika, steklina, afriška prašičja kuga, ptičja gripa pri perutnini in divjih pticah. Z programi, ki se izvajajo, se zagotavlja zdravja živali
in posledično nemoteno trgovanje z njimi in njihovimi proizvodi ter nevsezadnje zdravje ljudi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04923

Število odobrenih programov

VIR ME IZH. LETO
št.

2010

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

6,00

2012

6,00

6,00

2013

6,00

6,00

2014

6,00

6,00

2015

6,00

6,00

2016

6,00

6,00

2017

6,00

6,00

2018

6,00

6,00

2019

6,00

6,00

2020

6,00

2021

6,00

2022

6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04923 Število odobrenih programov"
V letu 2019 je imela Republika Slovenija s strani EK odobrene in sofinanciranje programe pri sledečih boleznih živali: salmonela, TSE, bolezen
modrikastega jezika, steklina, afriška prašičja kuga, ptičja gripa pri perutnini in divjih pticah.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04923

Število odobrenih programov sofinanciranih s strani EU.

Obrazložitev projektov
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2337-14-0001 - Ukrepi za zdravstveno varstvo živali 14-20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sofinanciranje programa eradikacije kužnih bolezni.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ukrep je v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. Delo v letu 2019 je bilo opravljeno skladno s planom dela in sicer je bilo položenih
760.000 vab za oralno vakcinacijo lisic proti steklini, cepljeno 705.505 živali za bolezen modrikastega jezika in ostala dela po Odredbi. Prav tako so
bile opravljene preiskave na steklino, salmonelo, ptičjo gripo in BSR/TSE skladno z usmeritvami Evropske komisije in planom dela.

2321-11-S004 - Izkoreninjenje bolezni živali in rastlin
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na ukrepe za varstvo rastlin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

642.379,00

656.514,93

656.514,93

102,20

Neposredni učinki
C6175 - Izkoreninjenje vnesenih škodljivih organizmov rastlin
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
EK sofinancira ukrepe za izkoreninjenje karantenskih škodljivih organizmov, ki jih izvaja Uprava ob ugotovitvi navzočnosti karantenskih
škodljivih organizmov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 ni bilo izbruhov karantenskih škodljivih organizmov rastlin z EU seznama, za katere bi lahko vložili dosje na Evropsko komisijo za
sofinanciranje ukrepov izkoreninjena iz EU sredstev. Huda viroidna zakrnelost hmelja ni na EU seznamu karantenskih škodljivih organizmov,
ampak je nacionalni karantenski škodljivi organizem.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06776

Število odobrenih dosjejev

VIR ME

IZH. LETO

Število 2009

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

1,00

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

0,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

0,00

2017

1,00

0,00

2018

1,00

0,00

2019

1,00

0,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06776 Število odobrenih dosjejev"
V letu 2019 ni bilo izbruhov karantenskih škodljivih organizmov rastlin z EU seznama, za katere bi lahko vložili dosje na Evropsko komisijo za
sofinanciranje ukrepov izkoreninjena iz EU sredstev. Huda viroidna zakrnelost hmelja ni na EU seznamu karantenskih škodljivih organizmov,
ampak je nacionalni karantenski škodljivi organizem.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06776

Število dosjejev akcijskih načrtov ukrepanj ob pojavu bolezni

Obrazložitev projektov
2337-16-0001 - Ukrepi za varstvo rastlin 2016-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Sredstva so namenjena sofinanciranju ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki se financirajo iz EU. EU namenja sredstva za kritje
stroškov ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje rastlinskih karantenskih škodljivih organizmov. EU proračun v višini do 50 %
sofinancira stroške izvajanja teh ukrepov v državah članicah.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ukrep je v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. Delo v letu 2019 je bilo opravljeno skladno z usmeritvami Evropske komisije in
planom dela.

2332-13-S001 - Varstvo rastlin
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na spremljanje zdravja rastlin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

33.000,00

33.000,00

33.000,00

100,00

Neposredni učinki
C7522 - Izvedba investicij ZVR
Prispeva k rezultatu: C7088 - Preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin
Opis neposrednega učinka
Cilj je zagotovitev investicijskih sredstev za nemoteno delovanje zdravstvenega varstva rastlin. In sicer na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14-ZIN-B) javna služba zdravstvenega varstva rastlin izvaja
naloge na področju opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in
razvoj kmetijskih rastlin javna služba ugotavlja stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter opozarja in usmerja pridelovalce k primernim
ukrepom varstva rastlin. Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti temelji na agrometeoroloških postajah, ki omogočajo meritve
agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov ter meritev. Agrometeorološke postaje so smiselno
razporejene na območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Za ustrezno delovanje teh postaj je treba skrbeti za redne menjave in
obnavljanje iztrošenih ali okvarjenih delov opreme ter v primerih zastarelosti ali okvar za zamenjave starih z novimi agrometeorološkimi
postajami. Zaradi povečanega negativnega vpliva podnebnih sprememb je treba zagotavljati tudi novo opremo za spremljanje ustreznih
meteoroloških podatkov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V celoti so bile izvedene vse planirane investicije na področju opazovanja in napovedovanja rastlinskih bolezni in škodljivcev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti temelji na agrometeoroloških postajah, ki omogočajo meritve agrometeoroloških in bioloških
parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov ter meritev. Z zbranimi podatki nato javna služba zdravstvenega varstva rastlin
izvaja naloge na področju opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in
razvoj kmetijskih rastlin javna služba ugotavlja stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter opozarja in usmerja pridelovalce k primernim
ukrepom varstva rastlin.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10041

Izvedene investicije

VIR ME IZH. LETO
%

2017

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10041 Izvedene investicije "
Vse načrtovane investicije za opremo za izvajanje prognoze bolezni in škodljivcev rastlin so bile v celoti realizirane.

Obrazložitev projektov
2337-18-0002 - Investicije javne službe ZVR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14-ZIN-B) javna služba
zdravstvenega varstva rastlin izvaja naloge na področju opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin. Glede na njihovo
pojavnost, vremenske razmere in razvoj kmetijskih rastlin javna služba ugotavlja stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter opozarja in
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usmerja pridelovalce k primernim ukrepom varstva rastlin. Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti temelji na agrometeoroloških
postajah, ki omogočajo meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov ter meritev.
Agrometeorološke postaje so smiselno razporejene na območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Za ustrezno delovanje teh
postaj je treba skrbeti za redne menjave in obnavljanje iztrošenih ali okvarjenih delov opreme ter v primerih zastarelosti ali okvar za zamenjave
starih z novimi agrometeorološkimi postajami. Zaradi povečanega negativnega vpliva podnebnih sprememb je treba zagotavljati tudi novo
opremo za spremljanje ustreznih meteoroloških podatkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 v izvajanju in se nadaljuje. Vse načrtovane investicije za opremo za izvajanje prognoze bolezni in škodljivcev rastlin so
bile v celoti realizirane.

2337-17-0001 - Spremljanje zdravstvenega varstva rastlin
Opis ukrepa
Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih, nadzornih in razvojnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin (izvajanje javnih
pooblastil in javne službe). Ukrep se nanaša zlasti na izvajanje diagnostike bolezni in škodljivcev, laboratorijske analize in razvoj novih metod,
izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.530.000,00

1.578.691,47

1.578.691,47

103,18

Neposredni učinki
C0560 - Spremljanje zdravstvenega varstva rastlin
Prispeva k rezultatu: C7088 - Preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin
Opis neposrednega učinka
Izvedba uradnega nadzora zdravja rastlin zaradi zagotavljanja uvozno-izvoznih pogojev rastlin in rastlinskega blaga , zagotavljanja kmetijske
pridelave, ohranjanja zdravih rastlin in obvladovanja izbruhov karantenskih škodljivih organizmov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnih, nadzornih in razvojnih nalog zdravstvenega varstva rastlin v okviru izvajanja nalog po
javnem pooblastilu in v okviru javne službe. Sredstva so bila predvsem namenjena za izvajanje programov preiskav za ugotavljanje navzočnosti
karantenskih škodljivih organizmov rastlin na ozemlju Republike Slovenije - pregled, diagnostika, vključno z uvedbo novih metod, razvoju ter
izvajanju del na področju opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z ukrepi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin se zagotavlja zdravje kmetijskih rastlin in v gozdovih, kar vpliva na
kmetijsko pridelavo in varstvo biotske raznovrstnosti in okolja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09617 Število uradnih vzorcev fitosanitarnih preglednikov

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

1.700,00

2016 3.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 3.300,00

4.254,00

2018 4.000,00

3.877,00

2019 4.000,00

3.479,00

2020 4.000,00
2021 4.000,00
2022 4.000,00
I09618 Število opravljenih zdravstvenih pregledov v okviru programov
preiskav

št

2016

3.000,00

2016 3.000,00
2017 3.200,00

3.536,00

2018 5.000,00

6.871,00

2019 5.000,00

5.985,00

2020 5.000,00
2021 5.000,00
2022 5.000,00
I09619 Število objavljenih prognostičnih obvestil za varstvo rastlin

št

2015

600,00

2016 650,00
2017 700,00

652,00

2018 700,00

606,00

2019 700,00

558,00

2020 700,00
2021 700,00
2022 700,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09617 Število uradnih vzorcev fitosanitarnih
preglednikov"
V letu 2019 je bilo v okviru programov preiskav odvzetih 3.479 vzorcev s strani fitosanitarnih preglednikov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09618 Število opravljenih zdravstvenih pregledov v
okviru programov preiskav"
V letu 2019 je bilo opravljenih 5.985 zdravstvenih pregledov v okviru programov preiskav. Zdravstvenih pregledov v okviru programov preiskav
kot je bilo opravljeno več od načrtovanega zaradi večjega števila programov preiskav in povečanega obsega nekaterih programov zaradi
pojavov škodljivih organizmov na območju Slovenije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09619 Število objavljenih prognostičnih obvestil za
varstvo rastlin"
V letu 2019 je bilo objavljenih skupno 558 prognostičnih obvestil za varstvo rastlin. Ker so pojavi bolezni in škodljivcev odvisni od vremenskih
pogojev, ni mogoče vnaprej točno planirati števila prognostičnih obvestil.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Fitosanitarni pregledniki jemljejo uradne vzorce rastlin zaradi opravljanja laboratorijskih preiskav na prisotnost škodljivih organizmov. S tem se
I09617 zagotavlja večja zanesljivost v okviru spremljanja in preverjanja zdravstvenega stanja rastlin ter ugotavljanja morebitne okuženosti s škodljivimi
organizmi.
Z zdravstvenimi pregledi rastlin v okviru programov preiskav se načrtovano in usmerjeno preverja navzočnost/odsotnost določenih karantenskih
I09618 škodljivih organizmov na območju Slovenije. Število opravljenih pregledov vpliva na večje možnosti zgodnjega odkrivanja navzočnosti karantenskih
škodljivih organizmov in hitrega ukrepanja za njihovo omejitev širjenja.
S prognostičnimi obvestili za varstvo rastlin se opozarja kmetijske pridelovalce na razvoj, pojave in nevarnost širjenja prisotnih škodljivih organizmov
v rastlinski pridelavi ter svetuje uporabo primernih varstvenih ukrepov za njihovo zatiranje. Z usmerjeno uporabo fitofarmacevtskih in drugih sredstev
I09619 se zmanjšujejo tveganja za zdravje ljudi in okolje. Prognostična obvestila za varstvo rastlin v vinogradništvu, sadjarstvu, oljkarstvu, hmeljarstvu,
poljedelstvu in vrtnarstvu pripravlja in objavlja na javnem portalu javna služba zdravstvenega varstva rastlin na podlagi spremljanja razvoja rastlin in
škodljivih organizmov ter zbiranja ustreznih podatkov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVR-1

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

2337-17-0002 - Nacionalni veterinarski inštitut
Opis ukrepa
Financiranje nalog Univerze v Ljubljani - Veterinarske fakultete - Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.974.825,00

4.974.825,00

4.974.825,00

100,00

Neposredni učinki
C4283 - Spremljanje zdravja živali
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
UL-VF-NVI z opravljanjem analitike vzorcev, ki jih vzamejo veterinarske organizacije , pripomorejo k zagotavljanju zdravstvenega varstva živali.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje služb UL-VF-NVI v okviru koncesijske pogodbe in nalog, ki jih opravljajo po veterinarski
zakonodaji, predvsem delovanje veterinarsko higienske službe nacionalnih referenčnih laboratorijev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z ustreznim delovanjem veterinarsko higijenske službe in nacionalnih veterinarskih laboratorijev, se zagotavljanja ugotavljanje, zmanjševanje in
obvladovanje pojavov bolezni živali in s tem nemoteno trgovanje z živalmi in njihovimi proizvodi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04905 Opravljeni pregledi gospodarstev

VIR ME IZH. LETO
št.

2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

49.146,00

2012

49.146,00

26.265,00

2013

49.146,00

16.573,00
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I04906 Validirane in akreditirane metode

št.

2009

263,00

2014

50.000,00

20.441,00

2015

30.000,00

22.755,00

2016

30.300,00

29.386,00

2017

31.000,00

19.190,00

2018

31.000,00

13.823,00

2019

31.000,00

24.319,00

2020

31.000,00

2021

31.000,00

2022

31.000,00

2012

265,00

291,00

2013

265,00

290,00

2014

265,00

185,00

2015

270,00

300,00

2016

272,00

276,00

2017

280,00

192,00

2018

280,00

179,00

2019

280,00

181,00

2020

280,00

2021

290,00

2022

290,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04905 Opravljeni pregledi gospodarstev"
V letu 2019 je bilo opravljeno 24.319 pregledov gospodarstev. število opravljenih pregledov gospodarstev je nižje od planiranih, vendar v okviru
programa dela.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04906 Validirane in akreditirane metode"
V letu 2019 je bilo na Nacionalnem veterinarskem inštitutu 181 validiranih in akreditiranih metod. Od tega v centralnem laboratoriju 117 metod in
v regionalnih enotah 64.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04905 Pregled stanja na gospodarstvih zaradi zagotavljanja nemotenega prometa ali trgovanja in dajanja živil na trg.
I04906 Validirane in akreditirane metode pomenijo, da ima laboratorij dovoljenje akreditacijske in validacijske inštitucije za opravljanje analiz.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVet-1

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

2337-17-0006 - Preizkušanje sort in potrjevanje
Opis ukrepa
Sredstva so namenjena za uradno preizkušanje sort in za izvajanje uradnega nadzora semenskega materiala kmetijskih rastlin v pridelavi in na
trgu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

425.000,00

425.000,00

425.000,00

100,00

Neposredni učinki
C6480 - Preizkušanje sort za vpis v sortno listo in potrjevanje semenskega materiala
Prispeva k rezultatu: C7094 - Zagotavljanje dostopnosti rastlinskega semenskega materiala
Opis neposrednega učinka
Preizkušanje sort kmetijskih rastlin za vpis v sortno listo in posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo ter potrjevanje in uradni nadzor
semenskega materiala kmetijskih rastlin v pridelavi in na trgu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Sredstva so bila namenjena za zagotovitev izvedbe uradnega preizkušanja sort, prijavljenih za vpis v sortno listo in uradne potrditve
semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno z naknadno kontrolo.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z vpisom v sortno listo in uradno potrditvijo semenskega materiala se zagotavlja dostopnost rastlinskega materiala na trgu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07583 Št. izvedenih uradnih preizkušanj sort v postopku vpisa sort v
sortno listo

IZH.
LETO

Število 2008

IZH.
VREDNOST

LETO

149,00

2013 140,00

144,00

2014 130,00

134,00

2015 130,00

102,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 134,00

87,00

2017 140,00

133,00

2018 140,00

98,00

2019 140,00

115,00

2020 140,00
2021 145,00
2022 145,00
I07625 Število izvedenih postopkov potrjevanja

št

2012

950,00

2013 950,00

984,00

2014 900,00

904,00

2015 950,00

1.091,00

2016 960,00

1.370,00

2017 965,00

2.052,00

2018 965,00

1.124,00

2019 965,00

1.236,00

2020 965,00
2021 970,00
2022 970,00
I07626 Število vzorcev v naknadni kontroli

št

2012

350,00

2009 0,00
2013 350,00

316,00

2014 350,00

332,00

2015 330,00

346,00

2016 340,00

388,00

2017 350,00

308,00

2018 350,00

374,00

2019 350,00

375,00

2020 350,00
2021 345,00
2022 345,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07583 Št. izvedenih uradnih preizkušanj sort v postopku
vpisa sort v sortno listo"
Planirana vrednost ni bila dosežena delno zato, ker je bilo prijavljenih manj sort, delno zato, ker je bilo v letu 2019 umaknjenih več prijav za vpis
kot v letu 2018, delno pa zaradi prepozno dostavljenih vzorcev materiala za preizkušanje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07625 Število izvedenih postopkov potrjevanja"
Planirana vrednost je bila presežena, ker je bilo v letu 2019 vloženih več prijav za uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07626 Število vzorcev v naknadni kontroli"
Dosežena vrednost je večja od planirane, ker je bilo v predhodnem letu uradno potrjenih več partij semenskega materiala, od katerih so se morali
odvzeti vzorci za naknadno kontrolo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07583

Število preizkušanj sort rastlin, ki so kandidirale za vpis v sortno listo. Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, ki so zaključile postopek
vpisa sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR).

I07625 Število izvedenih postopkov potrjevanja sort rastlin v sortno listo.
I07626 Število vzorcev, ki se pošljejo v naknadno kontrolo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSMKR-UPB1

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZSMKR-UPB1)
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2337-17-0007 - Varna uporaba fitofarmacevtskih sredstev
Opis ukrepa
Postopek registracije FFS in varna uporaba.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

535.000,00

534.971,03

534.971,03

99,99

Neposredni učinki
C6476 - Ocenjevanje FFS in zagotavljanje njihove varne uporabe
Prispeva k rezultatu: C7088 - Preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin
Opis neposrednega učinka
Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije in zagotavljanje njihove varne uporabe. Rastlinska pridelava ima v Sloveniji zelo
pomembno mesto. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je eden od pomembnejših načinov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi, vključno s plevelom, ter za izboljšanje kmetijske proizvodnje. Vendar lahko fitofarmacevtska sredstva tudi neugodno
vplivajo na rastlinsko pridelavo. Njihova uporaba lahko vključuje tveganje in nevarnost za ljudi, živali in okolje, zlasti če se dajo v promet, ne da
bi jih predhodno uradno registrirali (strokovno ocenili posamezna tveganja), ter če se nepravilno uporabljajo. Namen registracije
fitofarmacevtskih sredstev je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi in živali in varovanja okolja. Pri tem je potrebno posebno pozornost
nameniti varstvu ranljivih skupin prebivalstva, vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki, kot tudi varovanju okolja, vključno s virov pitne vode.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije in zagotavljanje njihove varne uporabe. Rastlinska pridelava ima v Sloveniji zelo
pomembno mesto. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je eden od pomembnejših načinov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi, vključno s plevelom, ter za izboljšanje kmetijske proizvodnje. Vendar lahko fitofarmacevtska sredstva tudi neugodno
vplivajo na rastlinsko pridelavo. Njihova uporaba lahko vključuje tveganje in nevarnost za ljudi, živali in okolje, zlasti če se dajo v promet, ne da
bi jih predhodno uradno registrirali (strokovno ocenili posamezna tveganja), ter če se nepravilno uporabljajo. Namen registracije
fitofarmacevtskih sredstev je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi in živali in varovanja okolja. Pri tem je potrebno posebno pozornost
nameniti varstvu ranljivih skupin prebivalstva, vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki, kot tudi varovanju okolja, vključno s virov pitne vode.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Namen registracije fitofarmacevtskih sredstev je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi, živali in varovanja okolja, pri tem je potrebno
posebno pozornost nameniti varstvu ranljivih skupin prebivalstva, kot tudi varovanju okolja, predvsem virov pitne vode. Uporaba
fitofarmacevtskih sredstev je eden od pomembnejših načinov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, vključno s
plevelom, ter za izboljšanje kmetijske proizvodnje s čimer se preprečuje širjenje škodljivih organizmov rastlin.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07575

Št. registriranih FFS

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

2008

335,00

2011

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

345,00

2013

365,00

400,00

2014

380,00

449,00

2015

449,00

472,00

2016

460,00

508,00

2017

480,00

485,00

2018

485,00

492,00

2019

490,00

515,00

2020

495,00

2021

500,00

2022

500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07575 Št. registriranih FFS"
Število registriranih FFS v letu 2019 znaša 515. Njihovo število narašča. Plan dosežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07575

Število registriranih fitofarmacevtskih sredstev, ki so v prodaji.

Pravne podlage
ID

NAZIV
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ZFfS-UPB2

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFfS-UPB2)

2337-17-0008 - Javna pooblastila Veterinarske zbornice
Opis ukrepa
Visoko usposobljeni veterinarji z licencami in verificirane veterinarske organizacije

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

120.000,00

123.652,11

123.652,11

103,04

Neposredni učinki
C6481 - Javna pooblastila Veterinarske zbornice
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Veterinarska zbornica skladno z Zakonom o veterinarstvu opravlja naloge kot javno pooblastilo in sicer: članom z opravljenim državnim izpitom
izdaja in odvzema veterinarske licence in vodi o tem register; načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje doktorjev veterinarske
medicine ter preskus strokovne usposobljenosti članov v veterinarskih organizacijah; opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah;
verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register; določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev v sodelovanju s
svetom uporabnikov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Veterinarska zbornica skladno z Zakonom o veterinarstvu opravlja naloge kot javno pooblastilo in sicer: članom z opravljenim državnim izpitom
izdaja in odvzema veterinarske licence in vodi o tem register; načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje doktorjev veterinarske
medicine ter preskus strokovne usposobljenosti članov v veterinarskih organizacijah; opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah;
verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Verificirane veterinarske organizacije s koncesijo, zaposlujejo ustrezno usposobljene veterinarje, ki izvajajo Odredbo o sistematičnem spremljanju
zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v tekočem letu, ki jo pripravi Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin. Z izvajanjem Odredbe se sistematično spremljanja stanje živali, cepljenja živali in programi izkoreninjena bolezni
živali s čimer se zagotavlja obvladovanje bolezni živali in nemoteno trgovanje z živalmi in njihovimi proizvodi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07584 Št. izdanih licenc

I07585 Št. izvedenih strokovnih nadzorov

I07586 Št. verificiranih veterinarskih organizacij

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

Število 2009

Število 2009

Število 2009

50,00

16,00

8,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2009

50,00

2011

0,00

2013

50,00

34,00

2014

50,00

55,00

2015

45,00

31,00

2016

55,00

52,00

2017

53,00

63,00

2018

53,00

65,00

2019

53,00

64,00

2020

53,00

2021

55,00

2022

55,00

2009

16,00

2013

16,00

11,00

2014

16,00

13,00

2015

16,00

13,00

2016

16,00

15,00

2017

15,00

16,00

2018

17,00

18,00

2019

17,00

20,00

2020

17,00

2021

19,00

2022

19,00

2009

8,00

2011

8,00

2013

9,00

11,00

2014

9,00

10,00
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2015

10,00

2016

9,00

10,00
4,00

2017

10,00

12,00

2018

10,00

9,00

2019

10,00

7,00

2020

10,00

2021

10,00

2022

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07584 Št. izdanih licenc"
V letu 2019 je bilo podeljeno 64 licenc doktorjem veterinarske medicine. Licence se izdajajo glede na vložene vloge in izpolnjene pogoje
posameznikov. Planirano število izdanih licenc je bilo preseženo zaradi večjega števila vlog. V letu 2019 bilo tudi 33 prenehanj oziroma odvzemov
licenc.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07585 Št. izvedenih strokovnih nadzorov"
V letu 2019 je bilo opravljenih 20 strokovnih nadzorov veterinarskih organizacij in sicer 15 rednih strokovnih nadzorov in 5 izrednih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07586 Št. verificiranih veterinarskih organizacij"
V letu 2019 je bilo opravljenih 7 verifikacijskih pregledov in izdaj odločb o vpisu v register veterinarskih organizacij in sicer 4 verifikacije za nove
veterinarske organizacije, 2 prekvalifikacije iz ambulante B v ambulanto C in 1 prekvalifikacija iz ambulante C v veterinarsko bolnico. Prav tako je
bil opravljen 1 izbris iz registra verificiranih veterinarskih organizacij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07584 Število novo izdanih licenc doktorjem veterinarske medicine.
I07585 Število opravljanih rednih in izrednih nadzorov veterinarskih organizacij.
I07586 Novo odprte veterinarske organizacije, morajo za delovanje pridobiti verifikacijo. Število verifikacij na novo odprtih veterinarskih organizacij.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVet-1

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

2337-17-0009 - Ravnanje z odpadki živalskega izvora
Opis ukrepa
Varno ravnanje, odstranitev in uničenje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 in s tem preprečevanje bolezni živali.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.300.000,00

2.276.847,46

2.276.847,46

98,99

Neposredni učinki
C6483 - Varno ravnanje, odstranitev in uničenje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 in s tem
preprečevanje bolezni živali
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Varno ravnanje, odstranitev in uničenje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 in s tem preprečevanje bolezni živali.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z varnim ravnanjem, odstranitvijo in uničenjem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 se preprečuje morebitno širjenje bolezni živali.
Delovanje veterinarsko higijenske službe in delovanje gospodarske javne službe odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2
spada pod najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali skladno z Zakonom o veterinarstvu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z varnim ravnanjem, odstranitvijo in uničenjem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 se preprečuje pojav in širjenje bolezni živali in s
tem omogoča nemoteno trgovanje z živalmi in njihovimi proizvodi.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I07589 Odstranitev in uničenje živalskih stranskih proizvodov
kategorije 1 in 2

IZH.
LETO

ton 2009

IZH.
VREDNOST
9.950.000,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2011 9.950.000,00
2013 10.520,00

10.243.924,00

2014 10.520,00

9.568.472,00

2015 10.520.000,00

9.644.152,00

2016 10.500.000,00

10.822.234,00

2017 10.450.000,00

10.669.573,00

2018 10.450.000,00

11.343.879,00

2019 10.450.000,00

10.768.440,00

2020 10.400.000,00
2021 10.450.000,00
2022 10.450.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07589 Odstranitev in uničenje živalskih stranskih
proizvodov kategorije 1 in 2"
V letu 2019 je bilo odpeljano 10.768.440 kg trupel poginulih živali. Poleg tega smo sofinancirali odvoze s kmetij (832 odvozov) od koder je bilo
odpeljanih 27.091 kg ŽSP (živalskih stranskih proizvodov) iz proizvodnje živil za lastno porabo in 45 odvozov ŽSP odloženih v naravi (2.117,5 kg).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07589

Količina odstranjenih in uničenih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZGJS

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)

ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

2337-17-0010 - Preventivno in predpisano zdrav.var. živali
Opis ukrepa
Ukrep zajema financiranje diagnostičnih, nadzornih in preventivnih ukrepov ter ukrepe veterine.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

7.900.000,00

5.289.293,31

5.289.293,31

66,95

Neposredni učinki
C6484 - Zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali in rastlin
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Republika Slovenija mora zagotoviti najmanjši obvezni obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali v skladu z Zakonom o veterinarstvu obsega najmanjši obvezni obseg varstva živali pred kužnimi
boleznimi in sicer:sistematično spremljanje stanja pri kužnih boleznih (diagnostične terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave) in
vakcinacije živali; ob sumu določenih kužnih bolezni zagotoviti diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter patoanatomsko
diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum, proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za
diagnostiko in nadzorstvo ter posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov, novih predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega
dela; pripravo epidemioloških študij in ocen tveganja, vnosa živalskih kužnih bolezni v Republiko Slovenijo in raziskavami za ekonomsko
optimalne ukrepe in oceno finančnih posledic predpisanih ukrepov pri pojavu živalskih kužnih boleznih, primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih
sredstev za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni; nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in laboratorijsko
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina; VHS.
Število opravljenih preiskav v letu 2019 je skladno z Odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali. programov
izkoreninjenja bolezni ter cepljenj živali v letu 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Število opravljenih preiskav in število odvzetih vzorcev za analitiko v letu 2019 je skladno s potrjenim programom dela Nacionalnega
veterinarskega inštituta in Odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, program izkoreninjenja bolezni ter
cepljenj živali v letu 2019. Z izvajanjem Odredbe se zagotavlja obvladovanje pojavov bolezni živali oziroma se jih preprečuje.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04921 Število opravljenih preiskav

I07591 Število odvzetih vzorcev za analitiko

VIR ME IZH. LETO
št.

št.

2009

2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

56.736,00

2012

56.736,00

15.111,00

2013

56.736,00

15.800,00

2014

56.736,00

50.776,00

2015

45.450,00

35.069,00

2016

45.250,00

50.655,00

2017

45.200,00

31.876,00

2018

46.000,00

38.244,00

2019

46.000,00

46.777,00

2020

46.000,00

2021

46.000,00

17.345,00

2022

46.000,00

2011

17.345,00

2013

17.345,00

2014

17.345,00

16.720,00

2015

180.000,00

49.315,00

2016

180.000,00

164.717,00

2017

175.000,00

31.876,00

2018

175.000,00

34.103,00

2019

175.000,00

42.560,00

2020

175.000,00

2021

175.000,00

2022

175.000,00

209.527,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04921 Število opravljenih preiskav"
Število opravljenih preiskav v letu 2019 je skladno s potrjenim programom dela Nacionalnega veterinarskega inštituta in Odredbo o izvajanju
sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali. Programov izkoreninjenja bolezni ter cepljenj živali v letu 2019. Poleg opravljenih
preiskav se je izvedlo tudi 723.530 cepljenj živali in sicer 705.505 za bolezen modrikastega jezika in 18.025 za vranični prisad ter 760.000 položenih
vab za oralno vakcinacijo lisic proti steklini.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07591 Število odvzetih vzorcev za analitiko"
Število opravljenih preiskav v letu 2019 je skladno z Odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali. programov
izkoreninjenja bolezni ter cepljenj živali v letu 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04921

Število opravljenih preiskav vzorcev na bolezni živali.

I07591

Število odvzetih vzorcev, namenjenih za preiskave bolezni živali.

C7346 - Zagotavljanje minimalnih pogojev za zaščito živali
Prispeva k rezultatu: C7089 - Doseganje standardov dobrobiti živali
Opis neposrednega učinka
Slovenija je z vstopom v EU podpisala pogodbo v kateri so živali definirane kot čuteča bitja, in da je potrebno upoštevati potrebe za zaščito
njihove dobrobiti. Iz navedenega izhaja vrsta zakonodaje, ki predpisuje minimalne standarde za doseganje dobrobiti živali. Dopolnjevanje
zakonodaje, predvsem pa urejenost njenega izvajanja je za Slovenijo izjemnega pomena.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so uradni veterinarji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljali uradne nadzore na področju zaščite
živali. Podatki o niso še niso zbrani zaradi načina poročanja EK in zbiranja podatkov. Poročamo do konca avgusta naslednje leto za tekoče leto
(nova OCR uredba).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z uradnimi nadzori na področju zaščite živali se zagotavlja nadzor nad minimalnimi pogoji v katerih bivajo in se prevažajo živali na ozemlju
Republike Slovenije. Z doseganjem vsaj pogojev zaščite živali, se zagotavlja tudi njihova dobrobit. Vrsta in število nalog uradnega nadzora na
področju zaščite in dobrobiti živali sta določeni na podlagi ocene tveganja. Nadzor nad pogoji oskrbe, prevoza in usmrtitve rejnih živali in pogoji
posedovanja, gojitve in prodaje hišnih ter zapuščenih živali izvajajo uradni veterinarji OU UVHVVR in Mobilna enota. Cilj je ustrezno izvajanje
zakonodaje za doseganje minimalnih standardov preko učinkovitega in neprekinjenega uradnega nadzora.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I09695 Število izvedenih uradnih nadzorov na področju zaščite
živali

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

1.000,00

2016 1.050,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 1.100,00

2.719,00

2018 1.150,00

2.169,00

2019 1.200,00

0,00

2020 1.200,00
2021 1.225,00
2022 1.230,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09695 Število izvedenih uradnih nadzorov na področju
zaščite živali "
V letu 2019 so uradni veterinarji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljali uradne nadzore na področju zaščite živali.
Podatki o niso še niso zbrani zaradi načina poročanja EK in zbiranja podatkov. Poročamo do konca avgusta naslednje leto za tekoče leto (nova
OCR uredba).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Vrsta in število nalog uradnega nadzora na področju zaščite in dobrobiti živali sta določeni na podlagi ocene tveganja. Nadzor nad pogoji oskrbe,
I09695 prevoza in usmrtitve rejnih živali in pogoji posedovanja, gojitve in prodaje hišnih ter zapuščenih živali izvajajo uradni veterinarji OU UVHVVR in
Mobilna enota. Cilj je ustrezno izvajanje zakonodaje za doseganje minimalnih standardov preko učinkovitega in neprekinjenega uradnega nadzora.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVet-1

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

ZZZiv

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)

2337-17-0011 - Odškodnine na področju veterin. in var. rastlin
Opis ukrepa
Ukrep zagotavlja sredstva za izplačilo odškodnin na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin. In sicer zagotavlja obvladovanje
bolezni živali in škodljivih organizmov pri rastlinah.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

175.000,00

1.979.241,03

1.979.241,03

99.999,00

Neposredni učinki
C7329 - Osveščenost in odgovornost pridelovalcev pri izkoreninjenju in preprečevanju širjenja
karantenskih škodljivih organizmov
Prispeva k rezultatu: C7088 - Preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin
Opis neposrednega učinka
Do izplačila odškodnin za uradno odrejene uničene rastline, okužene s karantenskim škodljivim organizmom, so upravičeni pridelovalci, ki so
takoj o sumu ali pojavu škodljivega organizma obvestili pristojni organ ter izpolnili vse predpisane in odrejene ukrepe. Vse izplačane odškodnine
kažejo na osveščenost in odgovornost pridelovalcev pri izkoreninjanju in preprečevanju širjenja karantenskih škodljivih organizmov
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Do izplačila odškodnin za uradno odrejene uničene rastline, okužene s karantenskim škodljivim organizmom, so upravičeni pridelovalci, ki so
takoj o sumu ali pojavu škodljivega organizma obvestili pristojni organ ter izpolnili vse predpisane in odrejene ukrepe. Vse izplačane odškodnine
kažejo na osveščenost in odgovornost pridelovalcev pri izkoreninjanju in preprečevanju širjenja karantenskih škodljivih organizmov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S prijavo suma ali pojavom škodljivega organizma pristojnemu organu, ki odredi ukrepe glede karantenskih škodljivih organizmov se preprečuje
njihovo širjenje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09723 delež (%) izplačanih odškodnin za uničene rastline glede na

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

100,00

2016 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Stran 203 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
vložene vloge

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

98,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09723 delež (%) izplačanih odškodnin za uničene rastline
glede na vložene vloge"
V letu 2019 so bile vse vloge (60), razen ene, rešene s plačilom odškodnin. Vlogi enega pridelovalca hmelja ni bilo ugodeno, ker se je v postopku
ugotovilo neizpolnjevanje predpisanih ukrepov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Do izplačila odškodnin za uradno odrejene uničene rastline, okužene s karantenskim škodljivim organizmom, so upravičeni pridelovalci, ki so takoj o
I09723 sumu ali pojavu škodljivega organizma obvestili pristojni organ ter izpolnili vse predpisane in odrejene ukrepe. Vse izplačane odškodnine kažejo na
osveščenost in odgovornost pridelovalcev pri izkoreninjanju in preprečevanju širjenja karantenskih škodljivih organizmov

C7353 - Delež izplačanih odškodnin na področju veterinarstva
Prispeva k rezultatu: C7090 - Zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in nemoteno trgovanje
Opis neposrednega učinka
Odškodnine za bolezni živali, za katere se pri uresničevanju odrejenih ukrepov za njihovo zatiranje zagotavlja odškodnina za živali, ki so bile pri
tem usmrčene ali zaklane, ter za predmete in surovine, ki so bili pri tem poškodovani, pokvarjeni ali uničeni, pogoje za cenilce, dokumentacijo in
postopek za izplačilo odškodnine.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V Pravilniku o odškodninah na področju veterinarstva so določene bolezni za katere se pri uresničevanju odrejenih ukrepov za njihovo zatiranje
zagotavlja odškodnina za živali, ki so bile pri tem usmrčene ali zaklane, ter za predmete in surovine, ki so bili pri tem poškodovani, pokvarjeni ali
uničeni, pogoje za cenilce, dokumentacijo in postopek za izplačilo odškodnine. Ko imetnik živali zadosti pogojem za izplačilo odškodnine
skladno s Pravilnikom, je do izplačila odškodnine upravičen. Izplačane odškodnine kažejo na ozaveščenost imetnikov živali pri izkoreninjenju in
preprečevanju širjenja bolezni živali.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z ukrepi skladno s Pravilnikom o odškodninah na področju veterinarstva, se zagotavlja zmanjševanje in obvladovanje pojavov bolezni živali in
nemoteno trgovanje z živalmi in njihovimi proizvodi. Odškodnine so določene za bolezni živali, in ki povzročajo večjo gospodarsko škodo:
slinavka in parkljevka, goveja kuga, kuga drobnice, vozličasti dermatitis, bolezen modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, klasična prašičja
kuga, kokošja kuga, atipična kokošja kuga, TSE, BSE, bruceloza, huda gniloba čebelje zalege, enzotska goveja levkoza, goveja tuberkuloza,
pljučna kuga govedi vezikularni stomatitis in še nekatere.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09724 Delež izplačanih odškodnin na področju veterinarstva glede na
podane zahtevke

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

100,00

2016 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09724 Delež izplačanih odškodnin na področju
veterinarstva glede na podane zahtevke "
V letu 2019 so bili vsi upravičeni zahtevki za plačilo odškodnin izplačani.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09724 Delež med številom vloženih vlog za izplačilo odškodnine na področju veterinarstva in številom dejansko izplačanih/odobrenih vlog.

Pravne podlage
ID

NAZIV
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ZVet-1

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

ZZVR-1

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
1106 - Varna hrana in veterinarstvo
110603 - Nadzor in monitoringi živil in krme

2333-13-S002 - Tekoče investicije
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na tekoče investicije PUja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

217.500,00

105.986,95

105.986,95

48,72

Neposredni učinki
C6424 - Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev zaposlenim
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Z investicijami v osnovna sredstva se zagotavlja nemoteno delovanje organa.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z obnovo voznega parka službenih vozil, zagotovitvijo osnovnih sredstev za nemoteno delovanje inšpektorjev na terenu (telefoni, termometrov,
hladilne opreme - hladilniki, pisarniške opreme) se zagotavljajo pogoji za nemoteno in učinkovito delo na terenu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izveden investicije in investicijsko vzdrževanje prispeva k zagotavljanju nemotenega in učinkovitega delovanja organa in s tem uradnega
nadzora, s čimer se zagotavlja pogoje za delo inšpekcije in delujoč uradni nadzor, s čimer pogoje za nemoteno trgovanje in izvoz.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07627 Odstotek izvedenih investicij skladno s Načrtom pridobivanja
premoženja

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2011

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07627 Odstotek izvedenih investicij skladno s Načrtom
pridobivanja premoženja"
Vse planirane investicije so bile realizirane. Plan dosežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07627

Odstotek izvedenih investicij v skladu z Načrtom prodobivanja premoženja.

Obrazložitev projektov
2337-19-0001 - Tekoče investicije UVHVVR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Namen projekta je zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno delovanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. Z izvedenimi aktivnostmi se je zagotovila oprema za nemoteno delovanje organa.
Realiziral se je nakup 3 službenih vozil, nakup pisarniškega pohištva in opreme (stoli, omare, mize), telekomunikacijske in avdiovizualne opreme
(telefoni), nakup opreme za laboratorije ( hladilniki, termometri). Z izvajanjem aktivnosti stremimo k učinkovitejši opremi za doseganje boljših
rezultatov (zamenjava zastarele , okvarjene oz. izrabljene opreme).

2337-13-0008 - Uradni nadzor in monitoringi živil in krme
Opis ukrepa
V okviru ukrepa so zagotovljena sredstva za nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil živalskega izvora z izvajanjem analiz odvzetih uradnih
vzorcev in monitoringov škodljivih ostankov okolja. Del sredstev je namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije zdravstvene ustreznosti in
pripravi novih programov nadzora škodljivih ostankov okolja, ki so lahko prisotni v vseh živilih in predstavljajo neposredno nevarnost za
zdravje ljudi oziroma živali. Sredstva so namenjena za izvajanje monitoringov na področju živil tako rastlinskega kot živalskega izvora in krme,
ocen tveganj na tem področju ter za učinkovito in strokovno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva, preventivnih nalog inšpektorjev, z
namenom odkrivanja oziroma preprečevanja neskladnosti na področjih inšpekcij, ki so v pristojnosti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.210.000,00

2.148.834,22

2.148.834,22

97,23

Neposredni učinki
C6485 - Uradni nadzor in monitoringi živil in krme
Prispeva k rezultatu: C1824 - Učinkovito izvajanje uradnega nadzora v vseh fazah verige varne hrane in krme

Kazalniki
C6787 - Preverjanje stopnje skladnosti živil in krme
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Cilj preverjanja stopnje skladnosti živil in krme, ki so dani na trg služi preverjanju nosilcev živilske dejavnosti in nosilcev poslovanja s krmo ali
izpolnjujejo predpisane zahteve ravnanja določeno z evropsko in nacionalno zakonodajo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S preiskavami na ostanke zdravil, arome, aditive, GSO, onesnaževala in preiskavami vzorcev odvzetih v inšpekcijskih postopkih, se preverja
stopnje skladnosti živil in krme, ki so dani na trg.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilj preverjanja stopnje skladnosti živil in krme, ki so dani na trg služi preverjanju nosilcev živilske dejavnosti in nosilcev poslovanja s krmo ali
izpolnjujejo predpisane zahteve ravnanja določeno z evropsko in nacionalno zakonodajo s čimer se ustvarjajo pogoji za nemoteno trgovanje in
izvoz

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09616 Število opravljenih preiskav živil in krme

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
št

2014

5.200,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

5.300,00

5.570,00

2018

5.330,00

5.524,00

2019

5.350,00

5.729,00

2020

5.375,00

2021

5.400,00

2022

5.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09616 Število opravljenih preiskav živil in krme "
V letu 2019 je bilo po programih monitoringov živil in krme preiskanih 5.729 vzorcev živil in krme. Število preiskanih vzorcev je v višje od plana.
Preiskani so bili vzorci na rezidue, onesnaževala, aditive in arome, alergene, pesticide, gensko spremenjene organizme in podobno.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09616

Število opravljenih preiskav živil in krme za preverjanje stopnje skladnosti živil in krme.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZFfS-UPB2

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFfS-UPB2)

ZIN

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

ZKrmi-1

Zakon o krmi (ZKrmi-1)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

ZZdr-1

Zakon o zdravilih (ZZdr-1)

ZZUZIS

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)

2337-13-0010 - Podporne aktivnosti za izvajanje dejavnosti
Opis ukrepa
Ukrep je vezan na aktivnosti v zvezi s pripravo in izvajanjem programov in nadzora nad izvajanjem programov vezanih na dejavnost Uprave RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

17.622.786,00

17.386.147,34

17.386.147,34

98,65

Neposredni učinki
C6486 - Nemoteno izvajanje aktivnosti
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Nemoteno izvajanje aktivnosti- dela UVHVVR
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Aktivnosti, potrebne za nemoteno izvajanje dela Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Sredstva so namenjena za izplačilo
plač, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje organa, zagotavljanje javnosti dela Uprave, stroške sodnih,
upravnih ter drugih postopkov, pripravo predpisov in druge aktivnosti, potrebne za delovanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nemoteno in učinkovito izvajanje dela Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zagotavlja nemoten uradni nadzor na vseh
področjih delovanja in s tem postavlja pogoje za nemoteno trgovanje in izvoz.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07602 Stroški vzdrževanja voznega parka/avto

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

IZH.
VREDNOST
1.858,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2009 1.858,00
2013 1.750,00

1.685,00

2014 1.750,00

1.215,00

2015 1.750,00

636,00

2016 1.550,00

650,00

2017 1.500,00

1.872,00

2018 1.500,00

655,00

2019 1.500,00

668,00

2020 1.500,00
2021 1.450,00
2022 1.400,00
I07603 Število udeležencev na izobraževanjih VURS

Število 2009

355,00

2009 355,00
2013 620,00

634,00

2014 620,00

600,00

2015 620,00

901,00

2016 630,00

920,00

2017 630,00

730,00

2018 630,00

810,00

2019 630,00

1.200,00

2020 630,00
2021 635,00
2022 640,00
I07604 Vrednost nabavljenega materiala za vzorčenje

EUR

2009

11.394,00

2009 11.394,00
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2013 14.500,00

23.000,00

2014 14.500,00

27.108,00

2015 27.000,00

47.690,00

2016 27.000,00

30.689,00

2017 28.000,00

27.634,00

2018 28.000,00

30.781,00

2019 28.000,00

38.668,00

2020 28.000,00
2021 28.500,00
2022 28.500,00
I07605 Vrednost nakupa in vzdrževanja službenih oblek/uradni
veterinar

EUR

2009

153,00

2009 153,00
2013 140,00

135,00

2014 140,00

153,00

2015 140,00

152,00

2016 150,00

160,00

2017 152,00

172,00

2018 152,00

176,00

2019 152,00

167,00

2020 152,00
2021 155,00
2022 155,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07602 Stroški vzdrževanja voznega parka/avto"
Zaradi novih vozil v voznem parku, so tudi stroški vzdrževanja vozil znižujejo. Plan zniževanja vzdrževalnih stroškov za vozila se dosega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07603 Število udeležencev na izobraževanjih VURS"
Število udeležencev na izobraževanjih UVHVVR je 1.200. Cilj je presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07604 Vrednost nabavljenega materiala za vzorčenje"
Material za vzorčenje se je nabavljal skladno s potrebami in programom vzorčenja. Plan se dosega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07605 Vrednost nakupa in vzdrževanja službenih
oblek/uradni veterinar"
V letu 2019se je vzdrževanje službenih in zaščitnih oblačil na inšpektorja porabilo 167 eur. Strošek je okviru planiranega.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07602

Stroški vzdrževanja službenih vozil

I07603

Število udeležence, ki so udeležili notranjih in zunanjih delavnic in izobraževanj.

I07604

Vrednost materiala za vzorčenja, ki se je nabavil v tekočem letu.

I07605

Stroški povezani z vzdrževanjem službenih in zaščitnih oblačil JU:

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

ZZVR-1

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

2337-13-S001 - Informacijski sistem
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte, ki se nanašajo na IS UVHVVR.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

150.000,00

125.124,48

125.124,48

83,41

Stran 208 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Neposredni učinki
C6488 - Informatizacija UVHVVR
Prispeva k rezultatu: C1822 - Uradni nadzor in postopki za nemoteno trgovanje in izvoz
Opis neposrednega učinka
Vzdrževanje informacijskih sistemov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, nakupu potrebne računalniške oprem, licenc in
programov, ki so potrebni za njeno nemoteno delovanje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Informacijsko - komunikacijska podpora aktivnostim in postopkom Uprave in vodenju nekaterih registrov vključuje zagotavljanje kvalitetnega
servisa informacijske podpore postopkom na UVHVVR, da lahko vsebinske notranje organizacijske enote svoje aktivnosti izvajajo čim bolje in
najbolj učinkovito, skrb za zmanjševanje tveganj ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Do daljših izpadov informacijskega sistema v letu 2019 ni prihajalo. Vse napake so bile odpravljene v razumnem roku in računalniške aplikacije
ustrezno delujoče, s čimer je bil dosežen delujoč uradni nadzor za nemoteno trgovanje in izvoz.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07610 Število računalniških aplikacij

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št. 2009

15,00

2009 15,00
2013 15,00

15,00

2014 15,00

42,00

2015 15,00

15,00

2016 42,00

15,00

2017 42,00

42,00

2018 42,00

42,00

2019 42,00

42,00

2020 42,00
2021 42,00
2022 42,00
I07621 Število delovnih ur za odziv na kritične napake

št

2009

4,00

2009 4,00
2013 4,00

4,00

2014 4,00

4,00

2015 4,00

4,00

2016 4,00

4,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

4,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 4,00
I07622 Števila delovnih ur za odziv na ne kritične napake

št. 2009

8,00

2009 8,00
2013 8,00

8,00

2014 8,00

8,00

2015 8,00

8,00

2016 8,00

8,00

2017 8,00

8,00

2018 8,00

8,00

2019 8,00

8,00

2020 8,00
2021 8,00
2022 8,00
I07623 Število dni za odpravo kritičnih napak v delovanju

št. 2009

1,00

2009 1,00
2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00

Stran 209 od 215

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
I07624 Število dni za odpravo ne kritičnih napak v delovanju

št. 2009

3,00

2009 3,00
2013 3,00

3,00

2014 3,00

3,00

2015 3,00

3,00

2016 3,00

3,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00
2021 3,00
2022 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07610 Število računalniških aplikacij"
Število računalnikih aplikacij ustreza planu. Plan dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07621 Število delovnih ur za odziv na kritične napake"
Odzivnost za kritične napake je v planu. Plan dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07622 Števila delovnih ur za odziv na ne kritične napake "
Odzivnost za nekritične napake je v planu. Plan dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07623 Število dni za odpravo kritičnih napak v delovanju"
Kritične napake se odpravijo v enem delovnem dnevu kot planirano. Plan dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07624 Število dni za odpravo ne kritičnih napak v
delovanju"
Nekritične napake se odpravijo v treh delovnih dnevih kot planirano. Plan dosežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07610

Število računalniških, programskih aplikacij za potrebe UVHVVR:

I07621

Število delovnih ur, v katerih se odzove na kritične napake

I07622

Število delovnih ur, v katerih se odzove na nekritične napake

I07623

Število dni v katerih se odzove na kritične napake v delovanju.

I07624

Število dni v katerih se odzove na nekritične napake v delovanju.

Obrazložitev projektov
2337-18-0003 - Informacijski sistem UVHVVR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je vzdrževanje nujne nadgradnje informacijskih sistemov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so potrebni
za njeno nemoteno delovanje. Vodenje centralnih registrov med drugim zagotavlja sledljivost živali oz. proizvodov živalskega in rastlinskega
izvora, ki vstopajo v prehransko verigo z namenom varovanja zdravja ljudi in živali ter pripravo prognostičnih obvestil o pojavih gospodarsko
pomembnih boleznih in škodljivcih ter ukrepih za zatiranje. Registri so tudi pomembna podlaga, ki omogoča izvajanje administrativne kontrole pri
dodeljevanju sredstev za ukrepe kmetijske politike. Programske aplikacije nudijo podporo številnim zunanjim uporabnikom, kot so npr.
pooblaščene veterinarske organizacije, kmetijsko-gozdarski zavodi, klavnice, zbirni centri, imetniki rejnih živali itd. ter uslužbencem UVHVVR
zlasti za načrtovanje monitoringa in izvajanje uradnega nadzora kakor tudi zbiranja podatkov o pregledih, vzorčenjih in laboratorijskih analizah.
Programske aplikacije, ki jih uporabljamo so zlasti Evidenca imetnikov rejnih živali, Centralni registri živali, Register obratov, sistem EPI,
Geografski informacijski sistem, Evidenca o pojavih škodljivih organizmov in drugi.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je v izvajanju in poteka skladno s predvideno dinamiko. Z izvedenimi aktivnostmi se je zagotovila nadgradnja in dopolnitve ter
vzdrževanje nekaterih informacijskih sistemov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vzdrževala in nadgrajevala se je
programska oprema za aplikacije: Epi, ISPO2, ADCON, Vurs Zdravila, WEB GIS. Z izvajanjem aktivnosti stremimo k učinkovitejši uporabi
aplikacij, ki so prijaznejše do uporabnikov (zaposleni in zunanji izvajalci).

2337-18-0001 - Predsedovanje Svetu EU
Opis ukrepa
Sredstva so namenjena za izvajanje nalog povezanih s predsedovanjem EU v drugi polovici leta 2021.
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Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

34.420,00

60.653,39

60.653,39

176,21

Neposredni učinki
C7523 - Izvedba predsedovanja v drugi polovici leta 2021
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Opis neposrednega učinka
V okviru ukrepa so planirana sredstva za izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10042 Izvedba Predsedovanja

VIR ME
%

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
2008

2.019,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 100,00
2022 0,00
I10166 Število zaposlitev

št oseb 2017

0,00

2018 0,00
2019 1,00

5,00

2020 8,50
2021 17,00
I10167 Izvedba neformalnih dogodkov predsedovanja RS

št

2017

0,00

2018 0,00
2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 3,00
2022 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10042 Izvedba Predsedovanja "
V letu 2019 ni bilo planiranih dejavnosti glede predsedovanje, razen zaposlitev 5 JU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10166 Število zaposlitev"
Število realiziranih zaposlitev JU na področju predsedovanja v letu 2019 je bilo 5, kolikor je bilo planirano v kadrovskem načrtu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10167 Izvedba neformalnih dogodkov predsedovanja RS "
V letu 2019 ni bilo planiranih neformalni dogodkov predsedovanja.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10042

Izvedba vodenja delovnim skupinam Sveta EU na delovnem področju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: vodij veterinarskih
služb, vodij služb z a zdravstveno varstvo rastlin, delovne skupine za živila in ostale delovne skupine s področja dela.

I10167 Organizacija neformalnih zasedanj direktorjev veterinarskih služb, direktorjev fitosanitarnih služb in direktorjev agencij za varno hrano.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na dan 31.12.2019 izkazuje stanja na računih v višini 183.949,63 EUR.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Uprava ta varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na dan 31.12.2019 ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Na dan 31.12.2019 znaša stanje opredmetenih in ne opredmetenih osnovnih sredstev v lasti 1.193.482 EUR. Sprememba opredmetenih osnovnih
sredstev izhaja iz nabave vozil, pisarniškega pohištva in pisarniške opreme, laboratorijske opreme, opreme za hlajenje, avdiovizualne opreme in
druge opreme v višini 184.489 € ter izločitve v višini 1.449.084 EUR (prenos na MJU in odpisi).
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na dan 31.12.2019 ne izkazuje terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31.12.2019 ima proračunski uporabnik neporavnanih terjatev, ki so v izplačilo zapadle do vključno 31.12.2019 v višini 2.193 EUR in
terjatev, ki so zapadle po 31.12.2019 v višini 31.549 EUR. Terjatve, ki zapadejo v letu 2019 so bile oziroma bodo poravnane v letu 2020. Za vse
ostale terjatve pa bo sprožen ustrezen postopek za izterjavo.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2018 ima proračunski uporabnik neporavnanih obveznosti, ki so v plačilo zapadle do 31.12.2018 v višini 13.710 EUR in
neporavnanih obveznosti, na dan 31.12.2018, ki so zapadle po 31.12.2018 v višini 2.469.548 EUR, ki so vplačilo zapadle po 31.12.2018. Vse so bile
poravnane v letu 2019. Obveznosti se nanašajo na:
-kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.112.901 EUR, vključujejo obveznosti za čiste plače in nadomestila plač. obveznosti za prispevke iz
kosmatih plač in nadomestil plač. obveznosti za davke iz plač in nadomestil plač ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz,
prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in potni stroški),
-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 636.080 EUR (obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini),
-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana 536.722 EUR vključujejo kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna države, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države ter kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna občine,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 183.845 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - samoocenitvenega vprašalnika na vseh področjih delovanja UVHVVR
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Notranje revizijska služba MKGP
sedež: Dunajska cesta 22, Ljubljana
matična št: 239925300
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
dr. Janez Posedi

Datum podpisa predstojnika:
18.2.2020
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Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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