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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Prispevek FAO regionalni projekt AdriaMed za leto 2018 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi 2. člena v povezavi s šestim odstavkom 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:

Vlada Republike Slovenije daje soglasje za prispevek FAO regionalni projekt AdriaMed v letu 2018 v 
višini 10.000,00 eurov. Sredstva za realizacijo prispevka zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano s proračunske postavke 255310 Varstvo naravnih virov.  

                                                                                               mag. Lilijana Kozlovič 
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA
Sklep prejme: 
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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:

– Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
– Matej Zagorc, vodja Sektorja za lovstvo in ribištvo.  
– mag. Urška Srnec, sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/ 
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 
Evropske unije

NE

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: NE



 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

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

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MKGP
2330-18-0013

Varstvo naravnih virov 
v ribištvu 2018-2022

255310 
Varstvo 
naravnih 
virov

10.000,00

SKUPAJ 10.000,00
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,
 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:

Sprejem sklepa predstavlja finančne posledice za proračun Republike Slovenije v višini 10.000,00 
EUR v letu 2018.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 



 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

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

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se 
javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.
(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



PREDLOG

Na podlagi 2. člena v povezavi s šestim odstavkom 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

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje za prispevek FAO regionalni projekt AdriaMed v letu 
2018 v višini 10.000,00 eurov. Sredstva za realizacijo prispevka zagotovi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s proračunske postavke 255310 Varstvo naravnih virov.  

      mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA SEKRETARKA                                                                   



OBRAZLOŽITEV

Znanstveno sodelovanje za podporo trajnostnemu ribištvu v Jadranskem morju (v nadaljnjem 
besedilu: projekt AdriaMed) je regionalen projekt v okviru Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (FAO), ki ga v financirajo  ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, hrano in 
gozdarsko politiko v Italijanski republiki, Evropska komisija in ministrstvo pristojno za kmetijstvo
v Republiki Hrvaški. Projekt AdriaMed promovira znanstveno sodelovanje in izmenjavo med 
jadranskimi državami (Albanijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Italijo in Slovenijo) s ciljem 
izboljšanja upravljanja ribiških aktivnosti. Projekt AdriaMed (v okrnjeni sestavi) sicer deluje 
nepretrgoma že od leta 1999.

Glavni namen projekta AdriaMed je prispevati k boljšemu, z vidika obsega in kvalitete podatkov, 
znanju o Jadranskem morju, povezanem z ribiškimi viri. Znanje o ribiških virih je namreč 
pogosto razdrobljeno in lokalizirano po različnih nacionalnih območjih in področjih. Z vidika 
biologije je pomembno dejstvo, da ribiški staleži niso vezani na geopolitične meje, zato 
znanstveno znanje o ribjih virih v posamezni državni ni zadostno za odgovorno upravljanje s 
temi viri. Še posebej je to pomembno v primeru Republike Slovenije, ki razpolaga s skromno 
znanstveno zasedbo s področja ribištva in z zelo omejenim morskim prostorom. Tako, da so 
nacionalne ocene posameznih ribjih staležev, ne le nezadostne, temveč lahko celo zelo 
napačne. Z vidika upravljanja ribjih virov, zlasti visoko migratornih staležev, kot so npr. mali 
pelagični staleži (sardela in sardon) je tako za Republiko Slovenijo ključna izmenjava podatkov 
o staležih, z vsaj sosednjima državama v Severnem Jadranskem morju (Italijansko republiko in 
Republiko Hrvaško), če ne celo na ravni celotnega Jadranskega morja (Bosno in Hercegovino,
Črno goro in  Republiko Albanijo). Le tako je namreč mogoče pripraviti statistično ustrezne 
ocene posameznih staležev rib. Poleg izmenjave podatkov pa je, z vidika že omenjene skromne 
znanstvene zasedbe s področja ribištva, za Republiko Slovenijo ključnega pomena sodelovanje 
in prenos znanja z najmočnejšimi znanstvenimi in raziskovalnimi inštitucijami vzdolž 
Jadranskega morja na področju morskega ribištva in raziskovanja Jadranskega morja. 

Ob Jadranskem morju so tri države že članice Evropske unije ( v nadaljnjem besedilu: EU), ki 
morajo spoštovati evropski pravni red in so s pristopnimi pogodbami k Evropski uniji del svojih 
nacionalnih pristojnosti, ki se nanašajo na ohranjanje in upravljanje z morskimi vodnimi 
organizmi prenesle na EU, kar se  odraža v skupni ribiški politiki, vključno z zbiranjem podatkov, 
upravljanjem z ribolovnimi viri in nadzorom nad ribiškimi dejavnostmi. Tri države, ki so prav tako 
članice projekta AdriaMed pa še niso članice EU upravljajo z ribjimi staleži zgolj v skladu z 
nacionalnimi politikami. Zato je za te države, in glede na dejstvo, da upravljajo z istimi 
Jadranskimi staleži kot države članice EU, prav tako za države EU ključno, da države nečlanice 
EU zbirajo in sporočajo podatke o staležih na enak način, z enakimi metodologijami, da so 
podatki lahko primerljivi in s tem uporabni na nivoju celotnega Jadranskega morja. Pomoč pri 
pridobivanju in poročanju teh podatkov v državah nečlanicah EU, je torej izrednega pomena za 
kvaliteto podatkov in s tem ocenami staležev rib, na katerih temeljijo upravljavske odločitve. 

Iz zgoraj navedenih razlogov je ključno, da Republika Slovenija ne le sodeluje v projektu 
AdriaMed, temveč je izrednega pomena tudi njena aktivna vloga v smislu usmerjanja nalog in 
določanja prioritet dela projekta AdriaMed, kar lahko doseže le preko finančnega prispevka 
omenjenemu projektu. Višina slovenske donacije je sicer nizka, a je z vidika vpliva na 
sprejemanje odločitev v Jadranskem morju bistvenega pomena. Projekt AdriaMed namreč 
usmerja koordinacijsko telo, ki se sestaja na letnih sestankih in je sestavljen iz predstavnikov iz 
ministrstev vseh držav članic projekta AdriaMed. Glede na navedeno predlagamo, da Republika 
Slovenija v letu 2018 podpre delovanje projekta AdriaMed s prispevkom v višini 10.000,00
eurov.  
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