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ZADEVA: Uvrstitev novega projekta št. 2130-18-0 0 3 1  »Razvoj dobaviteljske verige 
paradižnikov v Egiptu« v Načrt razvojnih programov 2018-2021 - predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/17 in 13/18 - ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije 
na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije se skladno s prilogo 
uvrsti nov projekt, ki izhaja iz skupine projektov 2130-13-S008 - Tesno medinstitucionalno sodelovanje, 
in sicer 2130-18-0031 »Razvoj dobaviteljske verige paradižnikov v Egiptu«.

                                                                                    Stojan Tramte            
                                                                                                         GENERALNI SEKRETAR

Priloga: -  Obrazložitev
- Obrazec 3

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem 
zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 
/ 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg
- Andrej Piano, vodja sektorja p.p., Sektor za trgovinsko politiko, Direktorat za notranji trg



- mag. Janez Rogelj, sekretar, Sektor za trgovinsko politiko, Direktorat za notranji trg

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva: 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije se uvršča nov projekt 
št. 2130-18-0031 z nazivom "Razvoj dobaviteljske verige paradižnikov v Egiptu".

6. Presoja posledic za:
a) javnof inančna sredstva nad 40.000 EUR v 

tekočem in naslednjih treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumenta razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

-

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR: 

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

Ministrstvo za 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

Projekt:
št. 2130-18-0031

Razvoj dobaviteljske 
verige paradižnikov v 

Egiptu

PP 603410 –
Mednarodno 

razvojno 
sodelovanje

0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR

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

Ministrstvo za 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

Evidenčni projekt:
št. 2130-18-0005

Projekti mednarodnega 
razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2018 – 2021 

PP 603410 –
Mednarodno 

razvojno 
sodelovanje

120.000,00 EUR

SKUPAJ 120.000,00 EUR

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
/
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE



- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

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
Ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

Zdravko Počivalšek
         minister

Priloge:
 obrazložitev
 obrazec 3: Načrt razvojnih programov



OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija ima skladno s "Sporazumom o sodelovanje med UNIDO in Vlado Republike 
Slovenije in Upravnim dogovorom o posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski razvoj" 
(Uradni list RS, štev. 94/2005) in skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri dajanju mednarodne 
finančne pomoči pravico do izbire ustreznih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja -
MRS preko UNIDO.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo glede na podane usmeritve RS, interese slovenskih 
podjetij ter dan obseg sredstev v proračunu financira izvajanje projektov MRS.

Sredstva za izvajanje projektov MRS se bodo zagotavljala iz proračuna na podlagi sprejetih 
usmeritev Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in skladno z 
mednarodno ratificirano pogodbo med Republiko Slovenijo in UNIDO

Vlada Republike Slovenije je na 11. redni seji dne 6. 12. 2018 s sklepom št. 51100-32/2018/3 
potrdila izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Razvoj vključujoče in sonaravne 
globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu« v sodelovanju z UNIDO s 
sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 120.000 EUR ter 
pooblastila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za izvedbo tega projekta.

Izvedba projekta v Egiptu je za Slovenijo pomembna, saj je skladna z vsebino strateškega 
dokumenta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo "Mednarodni izzivi 2017-2018", v 
katerem je Egipt določen kot trg, ki predstavlja "nove izzive" za slovensko gospodarstvo.

Projekt je sestavni del širšega projekta UNIDO v Egiptu pod naslovom: "Vključujoče in vzdržne 
globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov: razvoj delovnih veščin in inovacij za mlade 
v Egiptu", ki ga je UNIDO pripravil skupaj z Italijo kot glavnim financerjem projekta. Izvršilni Odbor 
UNIDO je projekt potrdil v mesecu septembru 2018.

V projektu bodo sodelovala tri slovenska podjetja (DUOL d.o.o., Lotrič Meroslovje d.o.o. in IMP 
TPS). Skupna ocenjena vrednost projekta je 2.2 milijona EUR, italijanska vlada bo v projekt vložila 
2 milijona EUR, delež Republike Slovenije v financiranju bo 200.000 EUR, od tega 120.000 EUR 
proračunskih sredstev in 80.000 EUR skupni vložek 3 slovenskih podjetij, ki bodo pri projektu 
neposredno sodelovala.

Sredstva za izvajanje projekta MRS bodo prerazporejena iz evidenčnega projekta št. 2130-18-
0005.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da projekt "Razvoj dobaviteljske verige paradižnikov v Egiptu" uvrsti v veljavni NRP. 





Obrazec 3
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