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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandre Pivec na obeležitvi svetovnega dne čebel, v Rimu, 20. maja 2019
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 ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na obeležitvi svetovnega dne čebel, v 
Rimu, 20. maja 2019.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Bogdan Benko, veleposlanik Republike Slovenije v Rimu
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MKGP
- Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, MKGP
- Boštjan Noč, predsednik ČZS
- dr. Slobodan Šešum, ekonomski svetovalec, Veleposlaništvo Republike Slovenije v 

Rimu
- Matjaž Florjanc Lukan, sekretar, MZZ

                                                                                              Stojan Tramte
                                                                                  generalni sekretar

Priloga:
- Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na 
obeležitvi svetovnega dne čebel, v Rimu, 20. maja 2019

Sklep prejmeta:
- 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, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
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- Snežana Dolenc, višja svetovalka, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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 

oziroma projektih sprejetih proračunov.
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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:
Ocenjeni stroški za so-organizacijo druge obeležitve svetovnega dne čebel (pogostitev, darila za 
udeležence in paneliste, tolmačenje) znašajo okoli 5.750 evrov. Stroški za udeležbo delegacije 
Republike Slovenije (nastanitev, prevoz, dnevnice) znašajo okoli 3.250 evrov. Ocenjeni stroški skupaj 
znašajo okoli 9.000 evrov in se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 334410 in PP 150910. Stroški 
udeležbe predstavnika MZZ se bodo krili iz proračuna MZZ.
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



Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre 
Pivec na obeležitvi svetovnega dne čebel, v Rimu, 20. maja 2019

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec se bo z delegacijo 
udeležila druge obeležitve svetovnega dne čebel, ki bo 20. maja 2019 v Rimu na sedežu 
Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (Food and Agriculture Organization of 
the United Nation – FAO). Ministrica bo ob tej priložnosti nagovorila udeležence v okviru 
mednarodne okrogle mize o krepitvi ozaveščenosti o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu in 
proizvodnji hrane. Ministrici se bo med glavnimi govorci pridružil tudi generalni direktor FAO dr. 
José Graziano da Silva ter strokovnjaki in drugi predstavniki različnih organizacij, ki se ukvarjajo 
s čebelami in drugimi opraševalci v Sloveniji in v svetu –FAO, Mednarodne zveze čebelarskih 
organizacij Apimondia, Slovenske čebelarske akademije, Koalicije voljnih za opraševalce, 
Mednarodne organizacije poslovnih žensk in podjetnic idr.

Mednarodno okroglo mizo organizirata skupaj FAO in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP). Vabljeni so stalni in drugi visoki predstavniki držav članic FAO, zaposleni v 
FAO in predstavniki Apimondie in ČZS.

Obeležitev svetovnega dne čebel bo ministrica izkoristila za srečanje s predstavnicami 
Mednarodne zveze poslovnih in profesionalnih žensk (International Federation of Business and 
Professional Women – IFBPW), ki bodo v svojem nastopu na okrogli mizi predstavile izkušnje in 
podjetniške zgodbe čebelark iz različnih koncev sveta.

MKGP je, ob podpori MZZ, posredovalo pobudo predsedniku Republike Slovenije gospodu 
Borutu Pahorju, da se ob obeležitvi v Rimu generalnemu direktorju FAO gospodu Joséu 
Grazianu da Silvi, ki letos poleti zaključuje svoj mandat, izroči odlikovanje Republike Slovenije 
za njegova prizadevanja in prizadevanja FAO pri razglasitvi in promociji svetovnega dne čebel
ter vse ostale aktivnosti namenjene spodbujanju in zaščiti opraševalcev.

Vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel je ena pomembnejših nalog Načrta aktivnosti 
Vlade Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, ki opredeljuje 
prednostne naloge, ukrepe in aktivnosti Vlade Republike Slovenije v podporo čebelam in divjim 
opraševalcem.

1. Razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel in njegovo obeleževanje

Po večletnih aktivnostih Republike Slovenije v okviru sistema Združenih narodov, najprej na 
ravni FAO in nato še na ravni Organizacije združenih narodov (OZN), je Generalna skupščina 
OZN 20. decembra 2017 v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj 
razglasila za svetovni dan čebel. Slovenski uspeh je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo 
Slovenije (ČZS) kot pobudnico in Republiko Slovenijo ter predstavlja enega največjih 
mednarodnih uspehov Slovenije. Namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne 
javnosti o pomenu čebel in divjih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in  preprečevanje lakote 
v svetu ter za trajnostni razvoj in človeštvo nasploh. 

Pri tem ima vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel posebno vlogo. Prvo je potekalo  
leta 2018 v Sloveniji. Med številnimi prireditvami za prvo praznovanje svetovnega dne čebel je 
na Brdu pri Kranju 19. maja 2018 potekala mednarodna ministrska konferenca o pomenu čebel 
in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti, ki jo je 
organiziralo MKGP ob tehničnem sodelovanju FAO. Osrednja prireditev je potekala 20. maja 
2018, pod vasjo Breznica v Občini Žirovnica, pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja in v organizaciji Občine Žirovnica in ČZS, v 
sodelovanju z MKGP. 
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2. Druga obeležitev svetovnega dne čebel

Osrednja obeležitev svetovnega dne čebel bo letos potekala na sedežu FAO v Rimu, in sicer na 
svetovni dan čebel, 20. maja 2019. Dogodek bo organiziral FAO, v sodelovanju z Republiko 
Slovenijo in Mednarodno zvezo čebelarskih organizacij Apimondia. Osrednji dogodek bo 
mednarodna  okrogla miza, na katero bodo vabljeni predstavniki držav članic FAO, zaposleni na 
FAO, predstavniki čebelarjev iz Apimondie in ČZS. 

Udeležence bosta na začetku pozdravila generalni direktor FAO dr. José Graziano da Silva in 
ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Prisotne bo nagovoril 
predsednik ČZS Boštjan Noč. Moderator bo dr. Peter Kozmus, podpredsednik Apimondie. Za 
temo okrogle mize v Rimu je FAO predlagal krepitev ozaveščenosti o pomenu čebel in ostalih 
opraševalcev za hrano in kmetijstvo. Sodelujoči govorniki bodo predstavili različne vidike te 
teme: znanstveni, regionalni, pogled mladih, pogled z vidika mreženja itd. Na predlog Slovenije
bo ta tema obravnavana tudi z vidika žensk v čebelarstvu in prispevka, ki ga čebelarstvo lahko 
ponudi k opolnomočenju žensk, predvsem v državah v razvoju. V zvezi s tem bo na okrogli mizi 
predstavljena izkušnja Slovenije v okviru projekta Slovenske čebelarske akademije, ki se izvaja 
v Bangladešu. Govorcem se bo pridružila tudi predstavnica Mednarodne zveze poslovnih in 
profesionalnih žensk IFBPW. Po zaključku okrogle mize bodo sledili pogostitev in aktivnosti v 
atriju FAO: demonstracija točenja medu, razstava stare in moderne čebelarske opreme in 
degustacija različnih vrst medu.

Ob robu obeležitve se bo ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec 
srečala s predstavnicami IFBPW, ki je stopila v stik z Republiko Slovenijo z željo po 
sodelovanju. Zveza je bila ustanovljena leta 1930 in združuje približno 30.000 članic iz 110 
držav na petih kontinentih. Trenutno že izvajajo številne programe v zvezi s čebelami in 
opraševalci v Ameriki in Afriki. Svetovni dan čebel so prepoznali kot projekt, ki odgovarja na 
trajnostne razvojne cilje, povezane z opolnomočenjem žensk, zato želijo sodelovati pri njegovi 
promociji in obeležitvi v letošnjem in naslednjih letih. Temo opolnomočenja žensk skozi 
čebelarstvo je Republika Slovenija izbrala kot rdečo nit druge obeležitve svetovnega dne preko 
diplomatsko-konzularnih predstavništev po celem svetu. 

3. Stališče

Čebele veljajo za neutrudljive delavke in skupaj z drugimi opraševalci za nepogrešljiv člen v 
naravi. Nujni so za trajnostno kmetijstvo, prehransko varnost in biotsko raznovrstnost. MKGP si 
zato že vrsto let prizadeva za ozaveščanje javnosti in še posebej mladih o njihovem pomenu. 
Skrb za čebele preko različnih projektov, kot sta »Tradicionalni slovenski zajtrk« in »Evropski 
medeni zajtrk«, širimo v Sloveniji in evropskem prostoru. Razglasitev svetovnega dne čebel 
pomeni pomembno nadgradnjo in povezovanje držav v skrbi za čebele in ostale opraševalce na 
globalni ravni. S skupnimi prizadevanji lahko države doprinesejo k njihovi zaščiti.

Poleg zagotavljanja prehranske varnosti in vitalnega kmetijstva (vsaka tretja žlica svetovne 
hrane je odvisna od opraševanja) so čebele in drugi opraševalci neprecenljivi z okoljskega in 
gospodarskega vidika. Predstavljajo pomemben vir dohodka za kmete, zlasti male kmete in 
družinske kmetije, zlasti v državah v razvoju. Opraševanje je pomembno tudi za druge rastline, 
ki se uporabljajo za biogoriva, vlakna, zdravila, krmo in gradbene materiale. Na ta način se 
ohranjajo in generirajo številna nova delovna mesta.

Na našem planetu živi okoli 20.000 različnih vrst čebel, od katerih nam je najbolj poznana 
medonosna čebela. So izjemnega pomena za ohranitev naravnega ravnovesja, h kateremu 
prispevajo z opraševanjem rastlin. Z zagotavljanjem ekosistemske storitve križanja nesorodnih 
rastlin skrbijo za reprodukcijo in biotsko raznovrstnost številnih vrst gojenih in divjih rastlin. 
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Opraševalci so tudi dober bioindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in 
zdravstvenega stanja lahko ugotovimo, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je potrebno 
ukrepati. V zadnjem času so vse bolj ogrožene. Študije svetovno priznanih organizacij 
Združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo na upadanje populacij čebel in 
ostalih opraševalcev. Na takšno stanje vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človekovih 
aktivnosti, kot npr. intenzivno kmetovanje, široka in prekomerna poraba pesticidov in 
onesnaženost. Čebele so izpostavljene škodljivcem in boleznim. Njihov življenjski prostor se 
krči zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva. Življenje in razvoj čebel ogrožajo tudi 
podnebne spremembe. S spodbujanjem trajnostnega kmetijstva in čebelarstva ter strokovnim 
izobraževanjem čebelarjev in prilagajanjem pristopov in tehnologij čebelarjenja ter sajenjem 
medovitih rastlin, ki so bolj odporne na spreminjajoče se podnebje prispevamo k blažitvi in 
prilagajanju čebelarstva na podnebne spremembe.

V državah v razvoju, kjer je preživetje malih pridelovalcev in družinskih kmetij bistveno bolj 
odvisno od kmetijstva v primerjavi z razvitimi državami, so opraševalci in brezplačna storitev 
opraševanja potreben pogoj za raznolik in bogat pridelek. Ključno vlogo pri zagotavljanju, da ta 
pridelek nahrani družino oziroma celotno skupnost pa odigrajo ženske. Brez njihovega 
skrbnega upravljanja z družinskim dohodkom in viri, bi bila prehranska varnost številnih družin 
resno ogrožena. Ne glede na njihov pomemben doprinos, ostaja odprava neenakosti in ovir pri 
dostopu do naravnih in proizvodnih virov ter znanja izziv, ki ga posebej naslavlja tudi Agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030. Zato opolnomočenje žensk in čebelark predstavlja nepredstavljiv 
razvojni potencial, še posebej na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja ter pri 
proizvodnji raznolike in kakovostne prehrane.

Za prihodnji razvoj tega področja, tako kot za razvoj kmetijstva in pridelave hrane na splošno, 
pa bodo ključnega pomena raziskave, inovacije, izobraževanje in prenos znanja. Za ohranitev in 
zaščito opraševalcev ter trajnostni razvoj čebelarstva bodo tako ključnega pomena uvajanje 
novih (zelenih) tehnologij, spremljanje stanja čebel in drugih opraševalcev ter zagotovitev 
potrebne diagnostike čebeljih bolezni za ugotavljanje vzrokov slabega razvoja ali celo odmiranja 
čebeljih družin in drugih opraševalcev, stalno izobraževanje o ukrepih za preventivo in zatiranje 
bolezni in škodljivcev ter zagotovitev takojšnjega in pravočasnega odziva nanje.

4. Delegacija

Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec bodo v Rimu spremljali:
- Bogdan Benko, veleposlanik Republike Slovenije v Rimu,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MKGP,
- Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, MKGP,
- Boštjan Noč, predsednik ČZS,
- dr. Slobodan Šešum, ekonomski svetovalec, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu,
- Matjaž Florjanc Lukan, sekretar, MZZ.

5. Stroški

Dogodek organizirata skupaj FAO in MKGP. Ocenjeni stroški za so-organizacijo druge 
obeležitve svetovnega dne čebel (pogostitev, darila za udeležence in paneliste, tolmačenje) 
znašajo okoli 5.750 evrov. Stroški za udeležbo delegacije Republike Slovenije (nastanitev, 
prevoz, dnevnice) znašajo okoli 3.250 evrov. Ocenjeni stroški skupaj znašajo okoli 9.000 evrov 
in se bodo krili iz proračuna MKGP, PP 334410 in PP 150910. Stroški udeležbe predstavnika 
MZZ se bodo krili iz proračuna MZZ.
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