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

ZADEVA: Izhodišča za bilateralno srečanje dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z g. Ljupchem Nikolovskim, ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije, Ljubljana, 19. -
21. 3. 2019 – 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 
naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za bilateralno srečanje dr. Aleksandre 
Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z g. 
Ljupchem Nikolovskim, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo 
Republike Severne Makedonije, Ljubljana,  19. - 21. 3. 2019.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in     
prehrano,

- dr. Janez Posedi, generalni direktor, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, 

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

- dr. Jernej Drofenik, namestnik generalnega direktorja Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

                                                                                       Stojan Tramte
                                                                          GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
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- Izhodišča za bilateralno srečanje dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije z g. Ljupchem Nikolovskim, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije, Ljubljana, 19. - 21. 3. 2019.

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
- Nina Baloh, podsekretarka, 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.)
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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

                                 Dr. Aleksandra Pivec
                                          ministrica



PRILOGA

Izhodišča za bilateralno srečanje dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z g. Ljupchem Nikolovskim, 
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne 
Makedonije, Ljubljana, 19. - 20. 3. 2019

1. Namen obiska

Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne 
Makedonije z delegacijo, sodi med aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki so 
namenjene nudenju podpore Republiki Severni Makedoniji pri približevanju Evropski 
uniji. Pobudo za obisk je dala Republika Severna Makedonija, in sicer so prosili za 
pomoč pri pripravi Zakona o varstvu rastlin. Pripravili so osnutek zakona, ki je trenutno 
v obravnavi v parlamentarnem odboru za kmetijstvo. Slovenijo so prosili za pomoč pri 
nekaterih odprtih vprašanjih, kot je na primer trajnostna raba pesticidov in s tem 
povezano usposabljanje vseh deležnikov. V delegaciji ministra bodo predstavniki 
fitosanitarne uprave in člani parlamentarnega odbora za kmetijstvo.

2. Program obiska

Obisk bo potekal dvotirno. Obisk na strokovni ravni se bo začel v torek, 19. 3. 2019, 
zjutraj, na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s predstavitvijo 
programa in uvodnim predavanjem. Sledil bo odhod na teren in ogled testiranja naprav 
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v Slovenskih Konjicah ter poteka 
usposabljanja deležnikov na Ptuju. Naslednji dan, 20. 3. 2019, se bodo nadaljevala 
predavanja na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Obisk ministra se bo začel v torek, 19. 3. 2019, zvečer, z delovno večerjo, kjer mu bo 
prestavljen program obiska in rezultati prvega dne. V sredo, 20. 3. 2019, bosta imela 
ministra dopoldne ločen program. Predvideno je, da se udeležita dogodka v Mirni Peči, 
posvečenega Svetovnemu dnevu čebel in trajni postavitvi paviljona »Čebelji svet« v 
tamkajšnjem muzeju. Po tem bosta na delovnem kosilu na eni od turističnih kmetij
pregledala dosedanje sodelovanje in načrte za naprej. Sledil bo predvidoma še ogled 
primera dobre prakse s področja delovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Popoldne 
se bosta ministra pridružila strokovnjakom na zaključnem skupnem sestanku.

3. Teme in stališča

Dvostransko sodelovanje med Slovenijo in Severno Makedonijo na področju 
kmetijstva, razvoja podeželja in gozdarstva ter varne hrane je tradicionalno dobro. To 
se med drugim kaže tudi v tem, da je Severna Makedonija v letu 2018 imela status 
države partnerice na 56. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.

Zadnje srečanje na ravni ministrov je potekalo ob robu 12. zasedanja kmetijskih 
ministrov z območja jugovzhodne Evrope, novembra 2018 v Strugi v Severni 
Makedoniji. Udeleženci zasedanja Stalne delovne skupine za regionalni razvoj
podeželja na območju jugovzhodne Evrope - kmetijski ministri in njihovi namestniki iz 
regije Zahodnega Balkana (Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Kosovo, 
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BiH) in visoki predstavniki Evropske komisije ter držav članic EU s status opazovalk 
(Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Bolgarija) so razpravljali o približevanju držav 
pristopnic z območja jugovzhodne Evrope k EU. 

Ob robu zasedanja je bil podpisan akcijski načrt med pristojnima ministrstvoma obeh 
držav za  sodelovanje v kmetijstvu za obdobje 2019-2020.

Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane sodelovanje s Severno Makedonijo
sicer temelji na dolgoletnem uspešnem sodelovanju pri prenosu slovenskega znanja in 
izkušenj pred/po pristopnega obdobja. MKGP in njegovi organi v sestavi aktivno nudijo 
svetovanje v sklopu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga nudi Slovenija 
državam iz Zahodnega Balkana in v sklopu instrumentov EU (Twinning, TAIEX).

Oktobra 2017 se je zaključil še drugi twinning projekt 2016-2017 (predhodni twinning 
projekt je potekal 2014-2015), s ciljem nadaljnje krepitve državne plačilne agencije in 
priprave na programsko obdobje 2014-2020, v sodelovanju z Nizozemsko (vodilni 
partner) in Estonijo. Maja 2018 je v Skopju potekala uspešna poslovna konferenca, na 
kateri so se predstavila slovenska podjetja državnim institucijam, vključenim v izvajanje 
predpristopnega programa IPARD. 

Po imenovanju sedanjega ministra Nikolovskega so se v letu 2017 začeli intenzivni 
pogovori na ravni ministrov glede nadaljnje krepitve sodelovanja v času pristopa 
Severne Makedonije k EU. Minister Nikolovski je izrazil potrebo predvsem po pomoči 
na področju vzpostavitve LEADER pristopa v Severni Makedoniji. Na tej podlagi je bil 
pripravljen program sodelovanja za leto 2018.

V letu 2018 je MKGP uspešno izvedel projekt bilateralne tehnične pomoči, na temo 
krepitve kapacitet institucij za izvajanje pobude LEADER in imenovanje lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) v Severni Makedoniji. Projekt v vrednosti 8.806 evrov se je 
izvedel s štirimi misijami in se končal v sklopu zaključne konference,  organizirane 30. 
maja 2018. Zaključne konference se je udeležil tudi minister Nikolovski in podelil 
odločbe 13 uradno registriranim lokalnim akcijskim skupinam.

V sklopu 11. zasedanja delovne mešane gospodarske komisije v Ljubljani (9.-10. 5. 
2018) in na podlagi podpisanega 5. protokola (10. 5. 2018) je nastala zaveza za 
pripravo akcijskega načrta za izvedbo aktivnosti razvojnega sodelovanja obeh 
ministrstev za obdobje 2019-2020. Akcijski načrt sodelovanja med Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Severne Makedonije in Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za obdobje 2019-2020 je bil podpisan v Strugi 
novembra 2018. 

Trije tematski sklopi sodelovanja, ki smo jih opredelili v akcijskem načrtu, so:
I. Kmetijstvo in razvoj podeželja, vključno z živilsko-predelovalno industrijo

II. Varna hrana
III. Nacionalna in mednarodna gozdarska politika

Na tej podlagi se bo tudi v 2019 nadaljevalo s prenosom izkušenj in dobrih praks z 
izvajanjem LEADER pobude. Država je v fazi priprav animacij za registrirane lokalne
akcijske skupine (LAS) in vzpostavitve strukture mreženja za razvoj podeželja, kar bo 
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kasneje vodilo do tekočega izvajanja pobude LEADER pristopa. MKGP do poletja 2019 
načrtuje izvedbo treh misij. 

Nadaljevale se bodo tudi aktivnosti na drugih področjih, ki so bila opredeljena v 
akcijskem načrtu. Tokratni obisk, na temo nudenja pomoči pri  pripravi Zakona o varni 
hrani, je ena od aktivnosti v okviru sklopa »Varna hrana«.

3. Stroški

Stroški, ki bodo nastali ob bilateralnem srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z g. Ljupchem Nikolovskim, 
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne 
Makedonije, se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 334410.

4. Delegacija

Ministrico dr. Aleksandro Pivec bodo na pogovorih spremljali: 

- mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in     
prehrano,

- dr. Janez Posedi, generalni direktor, Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,

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

- dr. Jernej Drofenik, namestnik generalnega direktorja Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
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