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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, na plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov
(OZN), New York, ZDA, 13.-15. 12. 2017 – 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, 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na plenarnem zasedanju Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), New York, ZDA, 13.-15. 12. 2017.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
- mag. Dejan Židan, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, 

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

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

3. Delegacijo spremljata:
- Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije,
- dr. Peter Kozmus, strokovni vodja, Čebelarska zveza Slovenije.

                                                                               Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                          GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- 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:

- mag. Snežana Popovič, sekretarka, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
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.
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(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.)
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: 
- Izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 
plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), New York, 
ZDA, 13.-15. 12. 2017 



PRILOGA 
Izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, na plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov
(OZN), New York, ZDA, 13.-15. 12. 2017 

1. Namen udeležbe

Minister mag. Dejan Židan se bo v času od 13. do 15. 12. 2017 udeležil plenarnega zasedanja 
Generalne skupščine OZN v New Yorku. Na tem zasedanju je predvidena dokončna potrditev 
resolucije za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, s čimer bo tudi dejansko razglašen 
svetovni dan čebel na ravni OZN. 

Po več kot treh letih prizadevanj je bila resolucija za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel
17. novembra letos obravnavana v okviru Ekonomsko-finančnega odbora (2. odbora) 
Generalne skupščine OZN v New Yorku, kjer je bila soglasno sprejeta. Resolucijo so podprle
vse države OZN, 115 držav pa se je pridružilo resoluciji tudi v obliki kosponzorstva, med njimi 
vse države Evropske unije, Združene države Amerike, Kitajska, Rusija, Brazilija itd. Sledi še 
zaključni korak, pričakovana dokončna potrditev resolucije na plenarnem zasedanju Generalne 
skupščine OZN.

2. Program obiska

Osrednji del dvodnevnega programa bo namenjen udeležbi in nastopu ministra na plenarnem 
zasedanju Generalne skupščine OZN, kjer bodo obravnavane in potrjene vsebine, ki so bile 
obravnavane in sprejete na 2. odboru Generalne skupščine OZN.

Ob robu zasedanja bo Slovenija organizirala poseben dogodek, posvečen razglasitvi 
svetovnega dne čebel. Na njem bodo, poleg ministra mag. Židana, prisotne nagovorili tudi g. 
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je bila pobudnica razglasitve 
svetovnega dne čebel, ter visoka predstavnica Organizacije ZN za kmetijstvo in prehrano 
(FAO), ki je imela zelo pomembno vlogo v procesu obravnave pobude in bo tudi 
soorganizatorica dogodka.

Vzporedno z zasedanjem bo potekala tudi predstavitev interaktivnega paviljona »Čebelji svet« v 
palači OZN. Paviljon, ki bo razstavljen od 11. do 21. decembra 2017, bo na ogled tako 
zaposlenim na OZN kot tudi zunanjim obiskovalcem. V ta namen bo pripravljen poseben 
program vodenih ogledov. Ob robu zasedanja bodo potekali  pogovori ministra in delegacije z 
visokimi predstavniki OZN ter ostalimi obiskovalci razstave. Podrobnejši program je v pripravi.

3. Teme in stališča

Pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel je nastala na predlog Čebelarske zveze Slovenije, 
Vlada Republike Slovenije pa jo je sprejela na 29. redni seji dne 2. 4. 2015 in se s tem 
zavezala, da bo pri OZN vložila predlog, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel.

Osnovni namen pobude je svetovno javnost opozarjati na pomen čebel in ostalih opraševalcev 
za človeštvo in njegov obstoj. 

Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane, zato so čebele in ostali opraševalci
ključnega pomena za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Po oceni mednarodne 
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študije je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je odvisna od opraševanja, vredna med 235 in 
577 milijard USD. Čebele z opraševanjem kmetijskih rastlin zagotavljajo pomemben vir delovnih 
mest in dohodka za kmete, zlasti male in družinske kmetije v državah v razvoju, imajo pa tudi 
pomembno vlogo pri ohranjanju narave. 

S svojim delovanjem imajo čebele pozitivne učinke na celoten ekosistem in njegove storitve ter 
s tem na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zaradi dejavnosti človeka in njegovega vpliva na 
okolje so v zadnjem obdobju čebele in drugi opraševalci vse bolj ogroženi, predvsem na 
območjih z intenzivnim kmetijstvom. Njihov življenjski prostor se krči, razmere za njihovo 
življenje in razvoj pa so vse slabše. Podnebne spremembe, nove bolezni in škodljivci 
povečujejo tveganje za njihovo izumrtje. 

Razglasitev svetovnega dne čebel bo pomembno prispevala k nadgradnji mednarodnega 
sodelovanja pri reševanju globalnih problemov, kot so zagotavljanje svetovne varnosti preskrbe
s hrano in s tem izkoreninjenje lakote ter ohranjanje okolja, kar so ključni razvojni cilji nove 
Razvojne agende 2030. Skupna prizadevanja za krepitev skrbi za čebele in ozaveščanje 
javnosti o pomenu čebel so bistvenega pomena za ohranitev čebel ter s tem tudi človeštva in 
planeta.

Od ideje in pobude Čebelarske zveze Slovenije leta 2014 do skorajšnje razglasitve svetovnega 
dne čebel na ravni OZN je bilo izvedenih zelo veliko različnih aktivnosti. V prvi fazi, v letu 2015, 
je potekalo široko informiranje držav, organizacij in širše javnosti. Že pred uradno obravnavo je 
pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel doživela široko podporo, kar je potrdilo, da je 
številnim državam skupna skrb za čebele. Slovenija je bila prepoznana po skrbi za čebele in je 
začela pridobivati na ugledu kot čebelarska dežela, ki se ponaša z odličnimi čebelarji in razvitim 
čebelarskim sektorjem. Prav tako so bile številne aktivnosti in ukrepi Slovenije prepoznani kot 
primeri dobre prakse, številne države pa so začele izražati interes po krepitvi sodelovanja na 
tem področju. Takšno sodelovanje je pomenilo tudi izhodišče za začetek oziroma krepitev 
sodelovanja na drugih področjih in konkretnih projektih.

Drugo obdobje, ki se je začelo v letu 2016, je bilo namenjeno pripravam in uradni obravnavi 
pobude v okviru OZN. Pri uradni obravnavi je bila ključna vloga FAO, specializirane agencije 
OZN za prehrano in kmetijstvo, s sedežem v Rimu. Pobuda je bila obravnavana na Odboru za 
kmetijstvo FAO, Svetu FAO in Konferenci FAO. Konferenca FAO je julija 2017 dokončno 
potrdila resolucijo o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel in sprejela odločitev, da se 
resolucijo predloži v obravnavo in sprejem na Generalno skupščino OZN v New Yorku.

Od julija do septembra 2017 je nato potekala priprava nove resolucije, ki je bila poslana vsem 
državam članicam OZN, s prošnjo za ponovno podporo. V začetku oktobra so se začele 
neformalne konzultacije o osnutku resolucije. Pogajanja o osnutku resolucije so bila uspešno 
zaključena že pred vložitvijo osnutka resolucije v uradno obravnavo na 2. odbor (18. oktobra). 1. 
novembra je bila resolucija uradno predstavljena na plenarnem zasedanju 2. odbora Generalne 
skupščine OZN, obravnava resolucije pa je potekala 17. novembra 2017. 

Resolucijo so soglasno podrle vse države OZN, 115 držav pa se je pridružilo resoluciji tudi v 
obliki kosponzorstva, med njimi vse države Evropske unije, Združene države Amerike, Kitajska, 
Rusija, Brazilija itd.  
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Pričakujemo, da bo resolucija dokončno potrjena na plenarnem zasedanju Generalne skupščine 
OZN, s čimer bo tudi dejansko razglašen svetovni dan čebel, ki se bo vsako leto 20. maja 
praznoval po celem svetu.

4. Stroški

Stroški udeležbe, vezani na udeležbo na plenarnem zasedanju Generalne skupščine OZN
(stroški letalskih kart in notranjega prevoza, hotelske nastanitve in dnevnic), se bodo pokrili iz 
proračuna MKGP, PP 334410.

4. Delegacija

Vlada imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
- mag. Dejan Židan, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, 

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

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delegacijo spremljata:
- Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije,
- dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije.

Pojasnilo glede sestave delegacije:

Delegacijo sestavljajo visoki predstavniki Republike Slovenije, ki bodo ob podpori zunanjih 
strokovnjakov, prav tako članov delegacije, ustrezno predstavili pobudo Republike Slovenije za 
razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel v zaključnem dejanju uradne obravnave, ki se bo 
odvilo v OZN v New Yorku.

Pojasnilo glede datuma dogodka:

Datum dogodka, ki je naveden v gradivu, je okvirni. Ko bo znan točen datum zasedanja
(predvidoma šele nekaj dni pred zasedanjem), bo, po potrebi, pripravljen popravek vladnega
gradiva.
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