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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, na 12. zasedanju kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne
Evrope, Struga, Makedonija, 14. in 15. 11. 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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 je sprejela Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na 12. zasedanju kmetijskih 
ministrov z območja jugovzhodne Evrope, Struga, Makedonija, 14. in 15. 11. 2018.

2. Vlada imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
- dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve na 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- g. Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo na Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

                                                                                   Stojan Tramte
                                                                          GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejme:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

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,
- Mag. Andrea Mugerle, svetovalka, Služba 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.
(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.)

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

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:
(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.

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

                                    dr. Aleksandra Pivec 
                                           ministrica

Priloga: 

 Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, na 12. zasedanju kmetijskih ministrov z območja 
jugovzhodne Evrope, Struga, Makedonija, 14. in 15. 11. 2018.



Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, na 12. zasedanju kmetijskih ministrov z območja 
jugovzhodne Evrope, Struga, Makedonija, 14. in 15. 11. 2018

1. Namen gradiva

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandra Pivec se bo 
14. in 15. novembra 2018 mudila v Strugi, Makedonija, kjer se bo skupaj z delegacijo prvič 
udeležila 12. zasedanja kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope.

Letno novembrsko zasedanje tradicionalno organizira Stalna delovna skupina za regionalni 
razvoj na območju Jugovzhodne Evrope (SWG RDD) z mednarodnim slovesom, ki zastopa 
države na območju Zahodnega Balkana in je pomembna partnerica pri pogovorih z Evropsko 
komisijo, in ključni donatorji (Svetovna banka, Švedska agencija za mednarodno razvojno 
sodelovanje - SIDA, Skupno raziskovalno središče - JRC ter nemški izvajalec tehničnega
sodelovanja Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit – GIZ G.m.b.H). 

2. Program 

Otvoritvena slovesnost zasedanja kmetijskih ministrov bo potekala 14. novembra 2018 v Strugi. 
Prisotne bosta nagovorila g. Boban Ilič, generalni sekretar SWG RDD, in g. Ljupco Nikolovski, 
predsedujoči SWG RRD in makedonski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno 
gospodarstvo. V sklopu obiska v Makedoniji bo imela ministrica pogovore z gostiteljem g. 
Ljupcom Nikolovskim glede prihodnjih korakov medsebojnega sodelovanja ter glede podpore
makedonskemu približevanju Evropski uniji (EU). V pogovorih ga bo informirala o stanju 
dosedanjega dvostranskega razvojnega sodelovanja ter o načrtih v teh prizadevanjih. Med 
državama obstaja obojestranski interes za intenzivno nadaljevanje sodelovanja na področju 
kmetijske in gozdarske politike ter politike razvoja podeželja. Predvidoma se bo srečala tudi z 
drugimi prisotnimi ministri.

15. novembra 2018 bo potekalo zasedanje kmetijskih ministrov z nosilno temo "Evropska 
perspektiva držav Zahodnega Balkana v kontekstu širitvene strategije", ki jo je aprila letos 
objavila Evropska komisija. Med ključnimi temami pogovorov bo tudi izmenjava stališč glede 
približevanja držav pristopnic na poti k evropski integraciji. V pogovorih bodo sogovorniki ocenili 
razmere in dinamiko medsosedskega regionalnega sodelovanja in se pogovorili o aktualnih 
temah v regiji.

3. Teme pogovorov in stališče 

Na 12. zasedanju kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope bodo ministri iz regije 
Zahodnega Balkana in visoki predstavniki Evropske komisije ter držav članic EU (Hrvaške, 
Bolgarije, Madžarske in Nemčije) odprli razpravo, ki bo osredotočena na oceno približevanja 
držav pristopnic z območja jugovzhodne Evrope k EU.

Ključni sporočili Evropske komisije bosta v uvodnih nagovorih posredovani s strani visokih
predstavnikov Evropske komisije. Prvo bo posredoval direktor Generalnega Direktorata za 
kmetijstvo, g. Tassosa Haniotisa, ki bo predstavil Skupno kmetijsko politiko po letu 2020, ki 
neposredno vpliva tudi na kmetijsko politiko držav pristopnic v sklopu približevanja EU. 
Perspektiva približevanja držav pristopnic EU in širitvena strategija Evropske komisije za države 
Zahodnega Balkana bo posredovana s strani g. Colina Wolfa, vodje Urada za sodelovanje z 



Zahodnim Balkanom Evropske komisije, Generalnega Direktorata za sosedstvo in širitvena 
pogajanja.

Poleg tega bodo države pristopnice podale oceno o stanju napredka in poudarile pomen 
nadaljnjega konstruktivnega medsosedskega sodelovanja ter pomen krepitve regionalnega 
sodelovanja na območju jugovzhodne Evrope. Razprava bo vodila v sprejetje konkretnih 
političnih sporočil v obliki sklepnega sporočila ministrov, ki bo predstavljalo prispevek regije 
Zahodnega Balkana k širitveni strategije Evropske komisije za območje jugovzhodne Evrope.

V sklopu pogovorov za hitrejše čezmejno trgovanje bodo stekli pogovori o kopenskih mejah v 
regiji, poenotenju pravil ter učinkovitosti carinskih kontrol, ki so ključnega pomena za olajšavo 
pri trgovanju s kmetijskimi proizvodi in živili ter povečujejo gospodarsko menjavo sosedskih 
držav na območju Zahodnega Balkana.

Zasedanje kmetijskih ministrov v Republiki Makedoniji je zelo pomembno v političnem trenutku, 
po posvetovalnem referendumu 30. septembra 2018, ker podaja dva močna signala Evropski 
komisiji, namreč o pripravljenosti in želji Republike Makedonije, da naslednje leto EU odpre 
pogajanja s to državo, in predvsem o pripravljenosti držav Zahodnega Balkana, da z odločno 
voljo skupaj stopajo naprej po poti v EU. 

Predvideno je tudi srečanje ministrice dr. Aleksandre Pivec z generalnim sekretarjem g.
Bobanom Iličem, kjer bodo pogovori namenjeni tudi izmenjavi ocen o aktualnih razmerah na 
območju jugovzhodne Evrope ter identifikaciji možnosti sodelovanja v sklopu regionalnih pobud.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec bo v sklopu zasedanja opravila pogovore s prisotnimi
kmetijskimi ministri z območja jugovzhodne Evrope, kjer bo poudarila pomembnost nadaljnjega 
sodelovanja in pomen krepitve gospodarskega sodelovanja regije s Slovenijo. Slovenija si želi z 
državami pristopnicami poglobiti sodelovanje na področju kmetijstva, razvoja podeželja, 
prehranske varnosti ter na področju gozdarstva. Slovenija državam Zahodnega Balkana nudi 
svetovanje, saj je velik delež vezan na izmenjavo izkušenj in prenos slovenskega znanja v 
kontekstu prilagajanja kmetijske in gozdarske politike ter politike razvoja podeželja evropskim 
standardom.

Obisk pomeni nadaljevanje sodelovanja s državami Zahodnega Balkana in priložnost za 
poglobitev medsosedskega regionalnega sodelovanja znotraj regije same, kar je tudi eden od 
bistvenih pogojev za okrepljeno politično in gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami 
Zahodnega Balkana.

4. Stroški

Stroški ob udeležbi ministrice dr. Aleksandre Pivec na 12. zasedanju kmetijskih ministrov iz 
jugovzhodne Evrope v Strugi v Makedoniji, 14. in 15. novembra 2018, se bodo krili iz proračuna 
MKGP, PP 334410.

5. Delegacija

Ministrico dr. Aleksandro Pivec bosta na 12. zasedanju kmetijskih ministrov v Strugi v 
Makedoniji spremljala:

- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne 
zadeve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- g. Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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