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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Informacija o srečanju mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, s člani Kmečke zveze Trst, Opčine, Italija, 21. 3. 2018 – predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 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 srečanju mag. Dejana Židana, 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, s člani Kmečke 
zveze Trst, Opčine, Italija, 21. 3. 2018 

                                                                              Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                          GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za podporo živilskopredelovalni industriji in promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov;

- Vladimir Čeligoj, sekretar, Službe za podporo živilskopredelovalni industriji in promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih 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:

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

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.
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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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  mag. Dejan Židan
                                           minister

Priloga: 

 Informacija o srečanju mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, s člani Kmečke zveze Trst, Opčine, Italija, 21. 3. 2018



Informacija o srečanju mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, s člani Kmečke zveze Trst, Opčine, Italija, 21. 3. 2018

1. Namen obiska

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, mag. Dejan Židan, se bo na 
povabilo Kmečke zveze Trst udeležil srečanja s člani Kmečke zveze Trst, ki se bo odvijalo na 
Opčinah pri Trstu, 21. 3. 2018. Srečanje je namenjeno predstavitvi Skupne kmetijske politike po 
letu 2020 ter odnosov med matično državo Slovenijo in zamejstvom v Italiji na področju 
kmetijstva.
  

2. Vsebina srečanja

Obmejno območje med Slovenijo in Italijo je izjemnega pomena za ohranitev poseljenosti in 
urejenosti krajine ter s tem ohranjanja kmetijskih dejavnosti. Kmečka zveza Trst deluje kot 
slovenska  deželna stanovska organizacija, ki pod svojim okriljem povezuje slovenske kmete od 
Milj pri Trstu do Kanalske doline vzdolž državne meje. Kmetijske površine na tržaškem in 
goriškem Krasu so že po naravnih danostih površinsko zelo omejene, poleg tega pa so v veliki 
meri vključene v NATURO 2000. Zato je zelo pomembno, kako se bo razvijala evropska 
kmetijska politika po letu 2020. Od kmetijstva se pričakuje, da bo zagotovilo dovolj hrane za 
Evropo in naraščajoče svetovno prebivalstvo, pridelovalo zdravo in kakovostno hrano na 
trajnostni način in z minimalnimi negativnimi učinki na okolje, se prilagodilo na podnebne 
spremembe in obenem prispevalo k znižanju izpustov, hkrati bilo tržno naravnano in 
konkurenčno ter da bo nenazadnje tudi z ustvarjanjem delovnih mest prispevalo h
gospodarskemu in teritorialnemu razvoju.

Skupna kmetijska politika (SKP), kot ena izmed temeljnih politik, je skozi svojo zgodovino vedno 
poskušala naslavljati izzive svojega časa. Če želimo v Evropi doseči, da bo kmetijstvo 
zagotavljalo vse, kar od njega pričakujemo, je potrebno tudi v bodoče ohraniti močno Skupno 
kmetijsko politiko. Ta bi morala biti osredotočena na osnovno kmetijsko proizvodnjo, zagotavljati 
skupen okvir ukrepov in biti hkrati dovolj prožna, da bo mogoče nasloviti izredno raznolikost 
naravnih pogojev, struktur in tradicij kmetijstva v Evropi. Zato je pomembno, da se na ravni EU 
zagotovi ohranitev obsega sredstev EU za področje SKP. 

Glede vsebinskih prioritet so za Slovenijo zlasti pomembna sledeča področja: 
Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami (ANC) mora tudi v 
prihodnje imeti pomembno težo pri ukrepih. Tudi ne želimo prevelikih in dodatnih omejitev, s 
katerimi bi spreminjali razmerje med njivskimi površinami in travinjem, želimo ohraniti 
poseljenost, pa tudi spodbujanje proizvodnje na območjih, ki obsegajo večino slovenskih 
kmetijskih površin. 
Velika koncentracija trgovine in moč višjih členov v agroživilski verigi ter po našem mnenju 
prešibek odgovor mehanizmov SKP na to imajo na majhno ekonomijo negativne posledice. 
Politika spodbujanja lokalne trajnostne samooskrbe se mora krepiti še naprej in zagotavljati tudi 
rast konkurenčnih agroživilskih verig. 
Nihanje cen kmetijskih proizvodov in druga rastoča tveganja ne omogočajo stabilnosti 
proizvodnje, zato je iskanje učinkovitejših ukrepov, ki bodo prilagojeni tudi za manjše 
proizvajalce, pomembno. 
Krepiti je potrebno mehanizme, ki podpirajo male proizvajalce pri vstopu na trg. Ob tem je treba 
z veliko mero previdnosti pristopati k sklepanju prostotrgovinskih sporazumov, saj povečanje 
konkurence zaradi sprostitve trgovine v največji meri prizadene prav ta segment kmetijskih 
pridelovalcev. 
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Glede na visoko stopnjo biodiverzitete pri nas in občutljivo naravno okolje pričakujemo ukrepe, 
ki ne bodo administrativno zahtevni, temveč ciljno in uravnoteženo naravnani v smeri 
spodbujanja pridelave in ohranjanja naravnih virov. Spodbude bodo morale podpirati uvajanje 
okolju prilagojenih načinov tržno usmerjenega kmetovanja. 
Znanje je ključni dejavnik razvoja, zato podpiramo krepitev aktivnosti, ki spodbujajo prenos 
znanja in inovacij, uporabne rezultate raziskav za prakso in močno vlogo kmetijskega 
svetovanja, zato je pomembna nadaljnja krepitev že uveljavljenega sistema kmetijskega 
svetovanja. 
Socialno uravnotežen razvoj podeželja in mehanizmi, ki bi to zagotavljali, še vedno niso v 
zadostni meri upoštevani. To je še posebej pomembno za aktivnejši medgeneracijski prenos 
upravljanja kmetij, saj so mladi, ki se bodo aktivno vključili v kmetovanje, za nas ena od ključnih 
prioritet. V tej luči bi lahko ponovno odprli vprašanje ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov.

Sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
(MKGP) in Kmečko zvezo Trst poteka na podlagi letnih programov sodelovanja, ki jih 
ministrstvo sofinancira. Kmečka zveza Trst je vključena v koordinacijo AGRASLOMAK, ki 
povezuje slovenske zamejske kmetijske organizacije v vseh štirih sosednjih državah. V okviru 
Mešane komisije Slovenija – Dežela Furlanija - Julijska krajina deluje delovno omizje za 
kmetijstvo, v katerega je vključena tudi Kmečka zveza Trst.

3. Stroški

Stroški obiska ministra mag. Dejana Židana na Opčinah pri Trstu, se bodo krili iz proračuna 
MKGP, PP 334410 in PP 150910.

4. Delegacija

Ministra mag. Dejana Židana bodo na obisku spremljali: 
   -      Darja Kapš, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Vladimir Čeligoj, sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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