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Zadeva: Popravek gradiva št. 1

1. Navedba gradiva, katero se popravlja: 

Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na 
konferenci ob obeležitvi svetovnega dne čebel, Bukarešta, Romunija, 25. 5. 2019

2. Besedilo popravka: 

Gradivo se popravi zaradi spremembe delegacije. Konference se bo udeležila državna 
sekretarka mag. Tanja Strniša. Spremlja jo Lidija Lipič-Berlec, MKGP. 

a) Naslov gradiva in naslov priloge:

Naslov gradiva in naslov priloge se spremenita zaradi spremembe delegacije. Novi naslov se 
glasi:

»Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, mag. Tanje Strniša, na konferenci ob obeležitvi svetovnega dne čebel, Bukarešta, 
Romunija, 25. maja 2019«.

b) Sklep vlade:

Sklep vlade se spremeni zaradi spremembe delegacije, tako da se glasi:

»Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi državne sekretarke na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanje Strniša, na konferenci ob 
obeležitvi svetovnega dne čebel, Bukarešta, Romunija, 25. maja 2019.«
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c) Točka 7.b  - Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

V točki 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR se spremeni obrazložitev 
zaradi spremembe finančnih posledic. Prav tako je spremenjena obrazložitev v prilogi pod točko 
»3. Stroški«. Nova obrazložitev se glasi:

»Ocena stroškov udeležbe delegacije RS na mednarodni konferenci ob praznovanju 
svetovnega dne čebel, 25. maja 2019 v Bukarešti (letalske karte, nastanitev in dnevnice), znaša 
1.500 evrov. Stroški se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 334410.« 

č) Priloga – točka »2. Delegacija«:

Točka »2. Delegacija« se popravi. Nova točka se glasi:

»Državno sekretarko mag. Tanjo Strniša bosta v Bukarešti spremljala:
- Mihael Zupančič, veleposlanik Republike Slovenije v Bukarešti,
- Lidija Lipič-Berlec, vodja Oddelka za rastlinsko proizvodnjo, MKGP. «

Sprememba v sestavi delegacije je upoštevana tudi v besedilu Informacije.  

S spoštovanjem, 

dr. Aleksandra Pivec
        ministrica
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