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

ZADEVA: Prispevek Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za 
Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2019 – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov 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 Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), 
Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 
2019 v skupni višini 14.000,00 eurov. Sredstva za realizacijo prispevka zagotovi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s proračunske postavke 255310 Varstvo naravnih virov.  

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                     GENERALNI SEKRETAR
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, v.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
– Matej Zagorc, vodja Sektorja za lovstvo in ribištvo.

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
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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:
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 

14.000,00

SKUPAJ 14.000,00

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
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 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

                                  dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

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 Svetovalnemu svetu za akvakulturo
(AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge 
(MAC) za leto 2019 v skupni višini 14.000,00 eurov. Sredstva za realizacijo prispevka zagotovi 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s proračunske postavke 255310 Varstvo 
naravnih virov.  

Št.:
Ljubljana, dne

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
                                                                                                Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 
1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa 
Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo
(EU) št. 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu Uredba 1380/2013/EU), se Svetovalni sveti ustanovijo za vsako geografsko 
območje ali področja pristojnosti iz Priloge III k navedeni uredbi, med drugim za akvakulturo, 
Sredozemsko morje, kot tudi trge v povezavi z ribištvom. 

Svetovalne svete sestavljajo:
- organizacije, ki zastopajo gospodarske subjekte v sektorju ribištva in po potrebi akvakulture
oziroma ribogojstva, ter predstavniki sektorjev predelave in trženja;
- druge interesne skupine, ki jih zadeva skupna ribiška politika, na primer okoljske organizacije 
in skupine potrošnikov.

Svetovalni sveti lahko: 
-  Komisiji in zadevni državi članici predložijo priporočila in predloge glede zadev v zvezi z 
upravljanjem ribištva ter socio-ekonomskimi in ohranitvenimi vidiki ribištva in akvakulture in 
zlasti lahko predložijo priporočila o možnostih za poenostavitev pravil o upravljanju ribištva;
- Komisijo in države članice obvestijo o težavah v zvezi z upravljanjem ter socio-ekonomskimi in 
ohranitvenimi vidiki ribištva in, kadar je primerno, akvakulture na svojem geografskem območju 
ali področju pristojnosti ter predlagajo rešitve za premostitev teh težav;
- v tesnem sodelovanju z znanstveniki prispevajo k zbiranju, preskrbi in analizi podatkov, 
potrebnih za razvoj ohranitvenih ukrepov. 

Svetovalni sveti lahko kot organi, katerih cilj je splošni evropski interes, zaprosijo za prispevek 
Unije. Komisija z vsakim svetovalnim svetom podpiše sporazum o prispevku h kritju stroškov 
svetovalnega sveta za delovanje, vključno s stroški prevajanja in tolmačenja. Evropska komisija 
za plačilo stroškov posameznega svetovalnega sveta zahteva poleg tega tudi prispevek s strani 
zadevnih držav članic EU, ki s tem izrazijo interes za delovanje sveta. Ta prispevek za vsako 
posamezno leto za države članice opredeli posamezni svetovalni svet, znesek pa odseva obseg 
dela svetovalnega sveta v okviru skupne ribiške politike EU.

Kot je v pismu z dne 18. novembra 2018 sporočil Svetovalni svet za akvakulturo (AAC), 
prispevek za delovanje Sveta s strani zainteresiranih držav članic EU za leto 2019 znaša 
6.000,00 EUR in odseva obseg dela Svetovalnega sveta za akvakulturo v skladu z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zakonodaje na področju skupne ribiške politike EU. Skladno z določili 
Uredbe 1380/2013/EU je bil AAC ustanovljen v letu 2017 z osnovnim namenom prispevanja k 
trajnostnemu razvoju akvakulture v EU prek priprave in podaje mnenj, ki so povezana z verigo 
dodane vrednosti v akvakulturi ter v imenu vseh deležnikov, ki so vpleteni v različne sektorje 
proizvodnje v akvakulturi ter z njimi povezane sektorje. AAC pokriva tudi nove in inovativne 
dejavnosti na področju akvakulture, kot so proizvodnja alg, nove vrste hranil ipd. Možnost 
sodelovanja predstavnikov slovenskih deležnikov v delu AAC je z vidika Republike Slovenije 
pomembna, saj vrednost proizvodnje v akvakulturi pri nas več kot dvakrat presega vrednost 
proizvodnje v morskem gospodarskem ribolovu. 

Svetovalni svet za trge (MAC) je v pismu z dne 8. novembra 2018 sporočil, da znaša prispevek 
za delovanje tega Sveta s strani zainteresiranih držav članic EU za leto 2019 2.000,00 EUR. V 
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skladu z določili Uredbe 1380/2013/EU je bil MAC vzpostavljen v letu 2017, njegov osnovni 
namen pa je prispevati k razvoju trga EU za proizvode iz ribištva in akvakulture. V ta namen 
MAC pripravlja in podaja mnenja o zadevah, povezanih s celotno verigo dodane vrednosti na 
področju ribištva in akvakulture od primarnih proizvajalcev (ribičev) do distributerjev ter trgovcev 
na debelo in na drobno, kot tudi za potrošnike in vse deležnike, na katere vpliva skupna ribiška 
politika EU ter skupna ureditev trgov na področju ribištva in akvakulture. MAC tako obravnava 
vprašanja, povezana s trgi ribiških proizvodov, ki horizontalno zadevajo vse države članice EU. 
Udeleženci v verigi dodane vrednosti na področju ribištva in akvakulture v Republiki Sloveniji so 
s trgom EU povezani predvsem prek predelave ribiških proizvodov ter proizvodov iz 
akvakulture, zato je z vidika Republike Slovenije smiselno podpreti sodelovanje slovenskih 
deležnikov v okviru MAC. 

Kot je v pismu z dne 15. oktobra 2018 Republiki Sloveniji sporočil Svetovalni svet za 
Sredozemsko morje (MEDAC), prispevek s strani zainteresiranih sredozemskih držav članic EU 
za leto 2019 znaša 6.000 EUR in odseva obseg dela Svetovalnega sveta za Sredozemsko 
morje (MEDAC) v skladu z obveznostmi iz Uredbe 1380/2013/EU. V letu 2019 bo Svetovalni 
svet za Sredozemsko morje (MEDAC) igral pomembno vlogo glede izvajanja obveznosti 
iztovora vsega ulova v Sredozemlju, in sicer glede obveznosti iztovora, ki zadeva vse vrste rib, 
ki so predmet določil o minimalnih velikostih v Sredozemlju, in ki je stopila v veljavo z začetkom 
leta 2019. Vloga MEDAC bo prav tako pomembna v okviru pogajanj o predlogu uredbe o 
večletnem načrtu upravljanja malih pelagičnih vrst (sardele in sardona) v Jadranu, ki ga je
Evropska komisija objavila v začetku leta 2017. Z aktivnim sodelovanjem v Svetovalnem svetu 
za Sredozemsko morje (MEDAC) imajo slovenski predstavniki možnost neposrednega vplivanja 
oziroma oblikovanja posameznih politik v okviru skupne ribiške politike glede na značilnosti in 
potrebe slovenskega ribištva. Prek slovenskih predstavnikov v Svetovalnem svetu za 
Sredozemsko morje (MEDAC) lahko tako med drugim sooblikujemo skupno ribiško politiko v 
povezavi z ribištvom v Sredozemlju oziroma Jadranu.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je v interesu Republike Slovenije, da predstavniki 
slovenskega ribiškega sektorja v prihodnje sodelujejo v Svetovalnem svetu za akvakulturo
(AAC), Svetovalnem svetu za Sredozemsko morje (MEDAC), kot tudi v Svetovalnem svetu za 
trge (MAC), 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. 

Glede na navedeno se predlaga, da Republika Slovenija v letu 2019 podpre delovanje 
Svetovalnega sveta za akvakulturo (AAC), Svetovalnega sveta za Sredozemsko morje
(MEDAC) ter Svetovalnega sveta za trge (MAC) s skupnim prispevkom v višini 14.000,00 EUR.  
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