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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 otvoritveni slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden in na 
11. berlinskem vrhu kmetijskih ministrov, Berlin, Zvezna republika Nemčija, od 17. do 20. 
januarja 2019 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 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 udeležbo dr. Aleksandre Pivec, 
ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na otvoritveni 
slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden in na 11. berlinskem vrhu kmetijskih 
ministrov, Berlin, Zvezna republika Nemčija, od 17. do 20. januarja 2019. 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

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

- mag. Franc But, veleposlanik Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji,

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

- Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- mag. Jakob Brenčič, pooblaščeni minister, Veleposlaništvo Republike Slovenije v 
Zvezni republiki Nemčiji.

                                                                                       Stojan Tramte
                                                                                generalni sekretar

Priloga:
- Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, na otvoritveni slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden in na 11. 
berlinskem vrhu kmetijskih ministrov, Berlin, Zvezna republika Nemčija, od 17. do 20. januarja
2019.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
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- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- 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
- Melita Balaban Mozetič, 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 udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, na otvoritveni slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden
in na 11. berlinskem vrhu kmetijskih ministrov, Berlin, Zvezna republika Nemčija, od 17.
do 20. januarja 2019

1. Namen obiska

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandra Pivec se bo
na povabilo nemške zvezne ministrice za prehrano in kmetijstvo ge. Julie Klöckner med 17. in
20. 1. 2019 mudila v Berlinu v Zvezni republiki Nemčiji, kjer se bo skupaj z delegacijo udeležila
otvoritvenih slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden, sodelovala pri predstavitvi Slovenije na 
sejmu ter se udeležila 11. berlinskega vrha kmetijskih ministrov in drugih dogodkov, ki potekajo 
ob robu sejma v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo (GFFA) 2019. 

2. Program obiska

V četrtek, 17. 1. 2019, v večernih urah, se bo ministrica dr. Aleksandra Pivec udeležila
otvoritvene slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden. Petek, 18. 1. 2019, bo namenjen
bilateralnim srečanjem ministrice dr. Aleksandre Pivec z ministri iz ostalih držav udeleženk 
sejma. Srečanja bodo potekala na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP).

V okviru dogodkov Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo (GFFA) 2019 bo ministrica dr. 
Aleksandra Pivec v petek, 18. 1. 2019, sodelovala na Forumu na visoki ravni Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Tema razprave bo digitalizacija v 
kmetijstvu, s poudarkom na mladih ter malih in družinskih kmetijah, kar so prioritete delovanja 
FAO. Na panelu bodo sodelovali ministri iz različnih regionalnih skupin FAO, ministrica dr. 
Aleksandra Pivec je bila povabljena k sodelovanju kot predstavnica Evropske regionalne 
skupine.

Prav tako se bo ministrica dr. Aleksandra Pivec udeležila srečanja ministrov z zvezno kanclerko 
dr. Angelo Merkel, ki bo ministre nagovorila na temo pomena digitalnih tehnologij za prihodnost 
kmetijstva.

V soboto, 19. 1. 2019, bo potekal osrednji dogodek Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo, 
11. berlinski vrh kmetijskih ministrov, z naslovom ''Kmetijstvo postaja digitalno – pametne 
rešitve za kmetijstvo prihodnosti''. Berlinskega vrha kmetijskih ministrov se tradicionalno 
udeležujejo kmetijski ministri iz celega sveta in predstavniki najpomembnejših mednarodnih 
organizacij.

Na sejmu Mednarodni Zeleni teden v Berlinu se bo tudi v letu 2019 že tradicionalno predstavila 
Slovenija. Na 126 m2 velikem razstavnem prostoru, ki ga organizira MKGP, bo tokrat
predstavljeno slovensko pivovarstvo in hmeljarstvo, uspešna slovenska zagonska podjetja, 
država Slovenija kot zanimiva turistična destinacija in slovensko čebelarstvo. Osrednji del 
razstavnega prostora se bo nanašal na predstavitev mikro pivovarjev s pivsko fontano, na kateri 
bo možno poskusiti šest različnih vrst piva. Predstavitev slovenskega pivovarstva bo potekala v 
sodelovanju z Združenjem slovenskih pivovarn, Združenjem hmeljarjev Slovenije in Inštitutom 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Predstavljen bo katalog klasičnih in dišavnih sort 
slovenskega hmelja, obiskovalci sejma si bodo lahko različne sorte hmelja ogledali tudi v živo v 
posebnih steklenih valjih. Na sejmu v okviru razstavnega prostora sodelujejo tudi tri manjša 
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zagonska podjetja, Urban Planty, Barba Sol in Gorki Chili. Slovenija bo kot čebelarska dežela
predstavljena s čebelarskimi proizvodi podjetja Čebelarstvo Šauperl Tomaž. V okviru 
gostinskega dela razstavnega prostora se bo kot vsako leto ponujalo tudi tipično slovensko 
hrano in vina.

3. Teme in stališča

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo v Berlinu v okviru sejma Mednarodni Zeleni teden
udeležila 11. berlinskega vrha kmetijskih ministrov in ostalih dogodkov v okviru Globalnega 
foruma za hrano in kmetijstvo (GFFA) 2019. Osrednja tema vseh dogodkov bo tokrat 
digitalizacija v kmetijstvu.

11. berlinski vrh kmetijskih ministrov bo namenjen razpravi z naslovom ''Kmetijstvo postaja 
digitalno – pametne rešitve za kmetijstvo prihodnosti''.

Razprava ministrov se bo osredotočala na  štiri tematike, in sicer:
a) digitalne tehnologije in njihov potencial v kmetijstvu, 
b) dostop kmetovalcev do modernih tehnologij, 
c) raba, varnost in neodvisnost podatkov ter 
d) strukturne spremembe v kmetijstvu in podeželju. 

Ministrica dr. Aleksandra Pivec bo predvidoma sodelovala v drugi skupini, ki bo obravnavala 
vprašanje dostopa kmetovalcev do modernih tehnologij. 

Pametno kmetijstvo predstavlja uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
(IKT) v kmetijstvu. Temelji na kombinirani uporabi rešitev IKT, kot so natančna merilna oprema, 
internet stvari – medomrežje stvari (IoT), senzorji in tipala, sistemi geo-pozicioniranja, Big Data, 
brezpilotna letala, robotika itd. Pametno kmetijstvo ima velik potencial za doseganje bolj 
produktivne in trajnostne kmetijske proizvodnje, ki temelji na bolj natančnem in učinkovitejšem 
pristopu.

Pametno kmetijstvo mora kmetom zagotoviti dodano vrednost v obliki lažjega in kvalitetnejšega 
odločanja, učinkovitejše upravljanje in s tem manjšo porabo surovin. Ne zajema samo velikih 
kmetij, temveč so vanj vključene družinske kmetije, posebne rastlinske kulture in različne 
pasme živali, ekološko kmetovanje in različne zahteve potrošnikov. Pametno kmetijstvo lahko 
prinese tudi velike koristi v zvezi z okoljskimi vprašanji, kot so učinkovitejša uporaba vode, 
manjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev, manjša poraba goriva, optimizacija obdelav ipd.

Nove tehnologije in rešitve v kmetijstvu bodo zagotavljale nove produkte z uporabo novih 
tehnologij in hkrati uporabile tehnologije, s katerimi bo povečana učinkovitost v verigi hrane. 
Takšna proizvodnja večinoma povečuje produktivnost in zagotavlja večjo okoljsko trajnost.

V Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je digitalizacija 
kmetijstva prioriteta, zaobsežena v več ukrepih, in sicer a) povečanje produktivnosti v 
kmetijstvu, b) povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu, c) učinkovitejši 
prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu ter d) izboljšani dostop do 
širokopasovnega interneta ustreznih hitrosti.

Strategija Razvoja Republike Slovenije do leta 2030 se na digitalizacijo navezuje s kazalnikom 
uspešnosti ''Indeks digitalnega gospodarstva in družbe''. Prav tako bo Strateški načrt za 
izvajanje Skupne kmetijske politike v obdobju 2021–2027 predvideval sredstva za neposredne 
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naložbe v digitalizacijo pridelave, predelave, spremljanja okoljskih in podnebnih dejavnikov, 
biotske raznovrstnosti itd.

Ob koncu zasedanja je predvideno tudi sprejetje sklepnega sporočila ministrov.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec bo udeležbo na Mednarodnem Zelenem tednu izkoristila tudi za 
bilateralne pogovore s kmetijskimi ministri iz drugih držav udeleženk sejma. Pogovori bodo 
namenjeni pregledu dosedanjega bilateralnega sodelovanja ter načrtom za njegovo nadaljnjo 
krepitev.

4. Stroški

Stroški ob obisku ministrice dr. Aleksandre Pivec v Zvezni republiki Nemčiji se bodo krili iz 
proračuna MKGP, PP 334410 in PP 150910.

5. Delegacija

Ministrico dr. Aleksandro Pivec bodo na obisku spremljali: 
- mag. Franci But, veleposlanik Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- mag. Jakob Brenčič, pooblaščeni minister, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zvezni 

republiki Nemčiji.
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