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Številka: 540-3/2018/6
Ljubljana, 23. 5. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Informacija o udeležbi državne sekretarke mag. Tanje Strniša na zasedanju
ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in 
baltskih držav, 12. in 13. junija 2018, Babolna, Madžarska
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.  24/05 
– uradno prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)  
je Vlada Republike Slovenije na…. seji, dne….sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi državne sekretarke 
mag. Tanje Strniša na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter 
Bolgarije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in baltskih držav, 12. in 13. junija 2018, Babolna, 
Madžarska.

Sklep prejmeta:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Simona Vrevc, sekretarka, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka
mag. Marjan Podgoršek, državni sekretar
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE



2

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

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
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 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev:
Stroški, nastali ob udeležbi delegacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na 
srečanju, se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 334410. 
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
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 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

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

Poročilo je bilo dano ……………..

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  mag. Dejan Židan
                                           minister

PRILOGA:

Informacija o udeležbi državne sekretarke mag. Tanje Strniša na zasedanju ministrov za 
kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in baltskih držav, 12. 
in 13. junija 2018, Babolna, Madžarska
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Informacija o udeležbi državne sekretarke mag. Tanje Strniša na zasedanju ministrov za 
kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in baltskih 
držav, 12. in 13. junija 2018, Babolna, Madžarska

Na povabilo madžarskega ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja, predsedujočega 
Višegrajski skupini Istvana Nagyja, se bo državna sekretarka mag. Tanja Strniša udeležila 
zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter baltskih držav, Bolgarije, Hrvaške, 
Romunije in Slovenije (skupina držav V4+4), ki bo potekalo 12. in 13. junija 2018 v Babolni na 
Madžarskem.  

Gre za tretje srečanje ministrov v času enoletnega madžarskega predsedovanja Višegrajski 
skupini. Madžarsko predsedstvo želi na srečanju ministrov izmenjati stališča o  razmerah na 
kmetijskih trgih, zakonodajnih predlogih reforme Skupne kmetijske politike (SKP) po 2020 ter 
nadaljnjih aktivnostih v okviru iniciative  BIOEAST - pobuda srednje- in vzhodnoevropskih držav 
za na znanju temelječem kmetijstvu, akvakulturi in gozdarstvu v bio-ekonomiji, v kateri je 
aktivna  tudi Republika Slovenija. Namen predsedstva je tudi sprejem skupne izjave glede 
nadaljnjih aktivnosti v okviru navedene pobude. 

Vezano na razpravo o razmerah na kmetijskih trgih bodo izpostavljene razmere na področju 
posnetega mleka v prahu in obsežnih intervencijskih zalog tega proizvoda na ravni EU ter 
razmer na trgu s sladkorjem po ukinitvi sistema kvot v letu 2017. Glede intervencijskih zalog 
posnetega mleka v prahu se Republika Slovenija strinja, da je treba te zaloge zmanjševati 
postopoma s ciljem, da se ne destabilizira delovanja trga z mlekom. Zato Republika Slovenija 
podpira razmisleke, da se te zaloge prvenstveno nameni za krmo. Republika Slovenija deli 
oceno, da so razmere na trgu s sladkorjem po ukinitvi sistema kvot zaostrene in da je treba zato 
stanje pozorno spremljati. Republika Slovenija sicer nima več svoje tovarne za predelavo 
sladkorja in v preteklih letih tudi ni pridelovala sladkorne pese. Po ukinitvi kvot pa se vedno več 
kmetov ponovno odloča za pridelavo te poljščine in predelavo v tovarni sladkorja na Hrvaškem, 
zato je pomembno, da se doseže stabilizacija cen na ravni EU. Pri tem bo moral svojo vlogo 
odigrati tudi celotni sektor sladkorja v EU, ki bo moral v večji meri upoštevati tržne razmere in 
prilagoditi proizvodnjo povpraševanju. 

V delu razprave o reformi SKP je predvidena izmenjava prvih ocen zakonodajnih predlogov, ki 
jih bo Komisija predvidoma objavila 1. 6. 2018. Republika Slovenija bo pri tem izhajala iz uradno 
sprejetih stališč do Sporočila Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva. 

Pobuda srednje- in vzhodnoevropskih držav za na znanju temelječem kmetijstvu, akvakulturi in 
gozdarstvu v bio-ekonomiji BIOEAST je nastala z namenom, da se naslovi razvojna vrzel teh 
držav na tem področju. Pri tem se zlasti naslavlja področje raziskav in razvoja ter zagotovitev 
boljše dostopnosti raziskovalnih programov EU raziskovalcem in raziskovalnim inštitucijam te 
regije. V pobudi BIOEATS so navedene države oblikovale skupno vizijo razvoja 
biogospodarstva do 2030, ki bi temeljilo na sodelovanju in znanju in ki bi pripomoglo h 
koriščenju obstoječih potencialov glede naravnih virov ter zagotavljalo nova delovna mesta na 
podeželju in trajnostnem razvoju. V predlagani deklaraciji se zato poziva Evropsko komisijo in 
Evropski parlament, da bi ustrezno upoštevala opredeljene vsebine, prioritete in pobude pri 
oblikovanju novega programa za raziskave in inovacije. 

Delegacija:

• mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
• Simona Vrevc, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MKGP,
• Rok Židanik, kabinet ministra, MKGP.

Stroški:

Stroški prevoza (100 EUR), delno nočitve (150 EUR) ter dnevnice ob udeležbi delegacije MKGP 
na srečanju kmetijskih ministrov skupine V4+4 v Babolni se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 
334410. Organizator krije stroške nočitve za dve osebi. 
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